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კოალიცია„განათლებაყველასათვის-საქართველო“2013წლისშე
მოდგომაზე ჩამოყალიბდა. კოალიციაში გაწევრიანებულია განათლების სფე
როშიმოღვაწეცამეტი,სხვადსხვათემატურიპროფილისმქონე,ადგილობრივი
დასაერთაშორისოსაზოგადოებრივიორგანიზაცია,რომლებიციზიარებენგა
ნათლებაყველასათვისმსოფლიოდეკლარაციისპრინციპებს.კოალიციაადვო
კატირებასუწევსგანათლებაყველასათვისმიზნებისგანხორციელებასსაქარ
თველოში.ორგანიზაციისმიზანიახელიშეუწყოსზოგადიგანათლებისხარისხის
გაუმჯობესებასდახარისხიანგანათლებაზეთანაბარწვდომასჩვენსქვეყანაში.

კოალიცია სამოქალაქო საზოგადოების საერთაშორისო მოძრაობის
გლობალურიკამპანიაგანათლებისთვისწევრია.საერთაშორისოკოალი
ციისმისიააზეგავლენამოახდინოსმთავრობებზე,რათამათუზრუნველყონ
თითოეულისუფლებისრეალიზებამიიღოსხარისხიანიგანათლება.მოძრა
ობა მოქმედებსიუნესკოსეგიდით,განათლება ყველასათვისდეკლარა-
ციისფარგლებში(www.campaignforeducation.org).კოალიციაგანათლე
ბაყველასათვის  საქართველოსაქმიანობას ახორციელებსსამოქალაქო
საზოგადოებისგანათლებისფონდისფინანსურიმხარდაჭერით.

2015 წლის გაზაფხულიდან კოალიციამ წამოიწყო კამპანია „აირჩიე
განათლება“,რომელიცმიზნადისახავსხელიშეუწყოსსახელმწიფოსმხრი
დან განათლების აღიარებას ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტულ დარ
გად,აღიარებულიპრიორიტეტისშესაბამისიდაფინანსებისგამოყოფასდა
განათლებისგანვითარებისგრძელვადიანიხედვისჩამოყალიბებას.

მისამართი:თბილისი,ოთარჩხეიძის#5.

ტელეფონი:(+99532)2206774,(+99532)2206775

ვებგვერდი:www.efageorgia.ge

ბროშურაგამოიცაკამპანია„აირჩიეგანათლების“ფარგლებში,ევროპის
უნივერსიტეტისდოქტორანტლელაჩახაიასთანთანამშრომლობითკოალიციის
„განათლებაყველასათვის -საქართველო“მიერსამოქალაქოსაზოგა
დოებისგანათლებისფონდისფინანსურიმხარდაჭერით.
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შესავალი

ზოგადიგანათლება,საქართველოსეროვნულიკანონმდებლობისთა
ნახმად,წარმოადგენსგანათლებისეტაპს,რომლისმიზანიასაქართველოს
მოქალაქისმომზადებაზოგადიგანათლებისშემდგომისაზოგადოებრივიდა
პროფესიულიცხოვრებისათვის(საქართველოსმთავრობა,2005a).ზოგადი
განათლებამოიცავს12წელსდაშედგებადაწყებითი(6წელი),საბაზო(3
წელი)დასაშუალო(3წელი)საფეხურებისგან.კანონისთანახმად,ყველა
მოქალაქესაქვსზოგადიგანათლებისმიღებისუფლებადაამუფლებისგან
სახორციელებლად,კანონისთანახმად, ზოგადიგანათლებისსისტემასდა
შესაბამისსოციალურეკონომიკურპირობებსქმნისსახელმწიფო.დაწყები
თიდასაბაზოსაფეხურებისგანათლებისმიღება,კანონისთანახმად,სავალ
დებულოა.

საქართველოში ზოგადიგანათლების საფეხურები შეესაბამება განათ
ლებისსაერთაშორისოკლასიფიკაციისშემდეგსაფეხურებს:დაწყებითიგა
ნათლებაISCED1,საბაზოგანათლებაISCED2დასაშუალოგანათლება
ISCED3(იუნესკოსსტატისტიკისინსტიტუტი,2011).ზოგადიგანათლების
მიღებისასაკითითქმისუნივერსალურადაასტანდარტიზებულიდადაახლო
ებით618წლებსმოიცავს.ამწლებისგანმავლობაშიზოგადიგანათლების
მიღებისმნიშვნელობასპიროვნებისშემოდგომისოციალურიდაპროფესი
ული განვითარებისათვის თითქმის ყველა ქვეყნის კანონმდებლობა აღია
რებს. ასევე, განათლების სხვადონეებისგან განსხვავებით (სკოლამდელი
განათლება,უმაღლესიგანათლება,პროფესიულიგანათლება),სახელმწი
ფოს მხრიდან ზოგადიგანათლებისდაფინანსების აუცილებლობა უნივერ
სალურადაა აღიარებულიდა მას ეჭვქვეშ არ აყენებსთითქმის არც ერთი
სერიოზულიპოლიტიკურიძალამსოფლიოსთითქმისარცერთქვეყანაში.

თუმცაროგორიუნდაიყოსდაფინანსებისოპტიმალურიმოცულობაგა
ნათლების სასურველიხარისხისადახელმისაწვდომობისდონის მისაღწე
ვად,რამდენადარისდამოკიდებულიგანათლებისხარისხიდაფინანსების
მოცულობაზე,როგორიაშეზღუდულირესურსებისოპტიმალურიგანაწილება
საუკეთესოშედეგისმისაღწევად  ამკითხვებზეცალსახაპასუხიარარსე
ბობს.

ამ დოკუმენტის მიზანია, მიმოიხილოს საქართველოში ამჟამად არსე
ბული მდგომარეობა ზოგადი განათლებისდაფინანსების სფეროში, გამო
ავლინოს არსებული პრობლემებიდა გამოწვევები. ამ მიზნის მისაღწევად
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გამოვიყენეთშემდეგიმეთოდები:არსებულიკანონმდებლობის,დოკუმენტე
ბისადარეგულაციებისშესწავლადათვისებრივიანალიზი;ამსფეროშიუკვე
ჩატარებულიკვლევებისადაპოლიტიკისდოკუმენტებისმიმოხილვადაანა
ლიზი;ზოგადიგანათლებისდაფინანსებისსფეროშიარსებულიპირველადი
მონაცემებისსტატისტიკურიანალიზი;მსოფლიოსგანვითარებულქვეყნებში
ზოგადიგანათლებისდაფინანსებისმხრივარსებულისიტუაციისშესწავლა.

ზოგადი განათლების სფეროში არსებული გამოწვევების სტრუქტური
რებულისახითწარმოსაჩენადგამოყავითოთხიძირითადიმიმართულება:
1.როგორია ამჟამადსაქართველოში ზოგადიგანათლებისდაფინანსების
მოცულობა,როგორიცვლებოდა ეს მოცულობა უკანასკნელიწლებისგან
მავლობაში და როგორ შეედრება საქართველო ამ მხრივ განვითარებულ
ქვეყნებს;რამდენადუკავშირდებაამქვეყნებშიერთმანეთსგანათლებისდა
ფინანსებადაგანათლებისხარისხი.2.ზოგადიგანათლებისდაფინანსების
რაწყაროებიარსებობსსაქართველოშიდაროგორიაკერძოდასახელმწი
ფოდანახარჯებისურთიერთშეფარდება.3.რამექანიზმითფინანსდებაზო
გადი განათლება ამჟამად საქართველოში და როგორ ნაწილდება დაფი
ნანსებასხვადასხვატიპისსკოლებზე.4.რაშიიხარჯებასახელმწიფოსმიერ
ზოგადგანათლებაზედახარჯულითანხაეროვნულდაინსტიტუციურდონეზე;
როგორ შეედრება საქართველო დანახარჯების განაწილებით განვითარე
ბულქვეყნებს.

ნაშრომიდაყოფილიაოთხძირითადდაერთდასკვნითთავადზემოთ
აღწერილიმიმართულებებისშესაბამისად.თითოეულითავიმოიცავსარსე
ბულისიტუაციისაღწერას;სისტემისგამართული,შედეგიანიდაეფექტური
ფუნქციონირების ხელის შემშლელი სავარაუდო ხარვეზების მიმოხილვას;
შესაძლებლობის შემთხვევაში  შედარებებს მსოფლიოს განვითარებულ
ქვეყნებთან.



3

I. ზოგადიგანათლების
დაფინანსებისწყაროებიდა
მოცულობა

სა ქარ თვე ლო შიზო გა დიგა ნათ ლე ბისდა ფი ნან სე ბისწი ლიმშპ-შიგან ვი-
თა რე ბუ ლიქვეყ ნე ბისიმა ვემაჩ ვე ნე ბელსორ ჯერჩა მო უ ვარ დე ბა.

ერთმოს წავ ლე ზეგათ ვლი ლიდა ფი ნან სე ბასა ქარ თვე ლო შიერთსულ
მო სახ ლე ზემშპ-ს10პრო ცენტსშე ად გენს,რო ცაგან ვი თა რე ბულქვეყ ნებ შიეს
მაჩ ვე ნე ბე ლი25პრო ცენ ტამ დე ა.

1990ი ა ნიწლე ბი დანსა ხელ მწი ფობი უ ჯეტ შიგა ნათ ლე ბისდა ფი ნან სე-
ბისწი ლიგა ი ზარ და,მაგ რამესმაჩ ვე ნე ბე ლიჩა მო უ ვარ დე ბაისეთპრი ო რი-
ტე ტულსა ხელ მწი ფომი მარ თუ ლე ბებს,რო გო რი ცააჯან მრთე ლო ბისდაც ვა,
სო ცი ა ლუ რიდაც ვადათავ დაც ვა. 

ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად, ზოგადი განათლების დაფი
ნანსებას მთლიანად სახელმწიფო უზრუნველყოფს. ზოგად განათლებაზე
სახელმწიფოსახსრებიიხარჯებაროგორცცენტრალური,ისეადგილობრი
ვი ბიუჯეტიდან. როგორც მომდევნო ქვეთავში ვნახავთ, დაფინანსების უმ
თავრესიწყაროცენტრალურიბიუჯეტია.თუმცაზოგადიგანათლებისშესახებ
კანონისთანახმად, ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებს აქვთ
უფლებამოსილება,დააფინანსონდამატებითისაგანმანათლებლოდასააღ
მზრდელომომსახურება.კერძოდ,მათშეუძლიათდააფინანსონდამატები
თიგანათლებაიმმოსწავლეებისთვის,რომლებმაც12წლისგანმავლობაში
ვერდაძლიესსაბაზოსაგანმანათლებლოპროგრამა;ასევეშეუძლიათდაა
ფინანსონსპეციალურიდამიზნობრივისასწავლოპროგრამები(საქართვე
ლოსმთავრობა,2005a).

თავის მხრივ, ცენტრალური ბიუჯეტიდან ზოგად განათლებაზე თანხები
რამდენიმესხვადასხვამექანიზმითგამოიყოფა.სკოლებისდაფინანსებისძი
რითადინაწილიაერთმოსწავლეზეგათვლილიფინანსურინორმატივისშე
საბამისი ვაუჩერით დაფინანსება. დაფინანსებას ზოაგდსაგანმანათლებლო
სკოლებიგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსბიუჯეტიდანიღებენ.

1ლ ცხრილში მოცემულია ზოგადი განათლებისდაფინანსების მოცუ
ლობადა მისიდინამიკა საქართველოში ბოლოხუთი წლისგანმავლობა
ში.ცხრილშიწარმოდგენილიაროგორცზოგადიგანათლებისდაფინანსების
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მთლიანი მოცულობა, ისე ამდაფინანსების წილი მთლიანადგანათლება
ზეგამოყოფილსახელმწიფოსახსრებში,ერთიანცენტრალურბიუჯეტსადა
მთლიანშიდაპროდუქტში.

ცხრილი1:ზოგადიგანათლებისდაფინანსებისძირითადიმაჩვენებლები

  2011 2012 2013 2014 2015

ზო გა დიგა ნათ ლე ბის 
და ფი ნან სე ბისმთლი ა ნი 
მო ცუ ლო ბა 
(1000ლა რი)

357306 372084 512409 525631 540557

ზო გა დიგა ნათ ლე ბის 
და ფი ნან სე ბის% 
გა ნათ ლე ბა ზე 
გა მო ყო ფილხარ ჯებ ში

64.67 59.31 75.37 70.92 64.29

ზო გა დიგა ნათ ლე ბის 
და ფი ნან სე ბის% 
სა ხელ მწი ფობი უ ჯეტ ში

4.79 4.77 6.32 5.83 5.65

ზო გა დიგა ნათ ლე ბის 
და ფი ნან სე ბის%მშპ-ში 1.47 1.42 1.91 1.80 1.70

წყარო:საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტი 
(საქართველოსფინანსთასამინისტრო,2015)

რო გორცვხე დავთ,ზო გა დიგა ნათ ლე ბისდა ფი ნან სე ბისმთლი ა ნიმო ცუ-
ლო ბაწლი დანწლამ დესტა ბი ლუ რადიზ რდე ბა.სა ხელ მწი ფობი უ ჯეტ სადა
მშპ-შიგა ნათ ლე ბისდა ფი ნან სე ბისწი ლიცმთლი ა ნო ბა შიბო ლოხუ თიწლის
გან მავ ლო ბა შიგა ი ზარ და,თუმ ცა2013წლისშემ დეგისევშემ ცირ და.

ცხრილიდანასევეჩანს,რომზოგადიგანათლებისდაფინანსებისწილი
მთლიანადგანათლებაზეგამოყოფილსახელმწიფოხარჯებშიდაახლოებით
ორიმესამედიდანსამმეოთხედამდემერყეობს.თუმცააქუნდაგავითვალის
წინოთისფაქტორი,რომცხრილშიმოცემულიამხოლოდგანათლებისადა
მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტიდან, ანუ ცენტრალური ბიუჯეტიდან, გა
მოყოფილითანხები. შესაბამისად,ესციფრებიარასახავსადგილობრივი
თვითმმართველობების ბიუჯეტებიდან გამოყოფილ დაფინანსებას განათ
ლებაზე.ადგილობრივითვითმმართველობებიაფინანსებენმთლიანადსკო
ლამდელგანათლებასდა,როგორცმომდევნონაწილშივნახავთ,ზოგადი
განათლებისგარკვეულასპექტებს.შესაბამისად,ზოგადგანათლებაზეგამო
ყოფილიბიუჯეტიმთლიანადგანათლებაზედახარჯულითანხისუფრომცირე
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წილს შეადგენს: 2012 წლის მონაცემებით, ადგილობრივი თვითმმართვე
ლობებისმიერსკოლამდელგანათლებაზედაახლოებით84მილიონილა
რიდაიხარჯა.თუამთანხასდავამატებთმთლიანადგანათლებაზეგამოყო
ფილსახელმწიფოხარჯებს,ვნახავთ,რომ2012წელსზოგადიგანათლების
დაფინანსებაამხარჯებისნახევარზეოდნავმეტსშეადგენს.

თუუფროგრძელვადიანპერსპექტივაშიშევხედავთ,დავინახავთ,რომ
1990იანიწლებიდანმოყოლებულიგანათლების,დაშესაბამისადზოგადი
განათლების,დაფინანსებისწილიროგორცმშპში,ისეერთიანსახელმწი
ფობიუჯეტშისაგრძნობლადგაიზარდა.ესიმაზემიუთითებს,რომსახელმწი
ფოსთვის განათლებისდაფინანსება პრიორიტეტულმიმართულებად იქცა.
თუმცათუგანვითარებულქვეყნებსშევადარებთ,ვნახავთ,რომსაქართვე
ლო ამ ქვეყნებზე გაცილებით ნაკლებს ხარჯავს განათლების დაფინანსე
ბაზე. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მთლიანად განათლებაზე სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები ჯანმრთელობისა და სოციალურ დავა
ზეგამოყოფილთანხებზესამჯერნაკლებია.განათლებისადამეცნიერების
სამინისტროს დაფინანსება ასევე ჩამოუვარდება თავდაცვის სამინისტროს
დაფინანსებასდაოდნავ აღემატება შინაგან საქმეთა სამინისტროსდაფი
ნანსებას.როგორცქვემოთმოცემულიცხრილიდანვხედავთ,ერთადერთი
ინდიკატორი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს სხვა ქვეყნებთან მიახ
ლოებული მონაცემები აქვს, არის ზოგადი განათლების წილი მთლიანად
განათლებაზეგამოყოფილსახელმწიფოხარჯებში.სხვაინდიკატორებისმი
ხედვით,როგორიცარისზოგადგანათლებაზეგამოყოფილისახელმწიფო
ხარჯებისწილიმშპშიდაერთმოსწავლეზეწლიურადგამოყოფილიხარჯე
ბისშეფარდებამშპსთანერთსულზე,საქართველომნიშვნელოვნადჩამორ
ჩებაყველასხვაქვეყანას.ესიმაზემიუთითებს,რომმთლიანადგანათლე
ბაზესაქართველოშიგანვითარებულქვეყნებთანშედარებითმცირეთანხები
გამოიყოფასახელმწიფობიუჯეტიდან.

ცხრი ლი2:ზო გა დიგა ნათ ლე ბისდა ფი ნან სე ბისმაჩ ვე ნებ ლე ბისშე და რე ბა

დაფინანსე
ბის%მშპშ

დაფინანსე
ბის% 

განათლების
ბიუჯეტში

ერთმოსწავ
ლეზე%გდპ
პერკაპიტაში,
დაწყებითი

ერთმოსწავ
ლეზე%გდპ
პერკაპიტაში,
საშუალო

ფი ნე თი 4.1 62 21 25

პო ლო ნე თი 3.2 66 29 27

ეს ტო ნე თი 3.3 66 23 28
შვე დე თი 3.9 61 25 26
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დაფინანსე
ბის%მშპშ

დაფინანსე
ბის% 

განათლების
ბიუჯეტში

ერთმოსწავ
ლეზე%გდპ
პერკაპიტაში,
დაწყებითი

ერთმოსწავ
ლეზე%გდპ
პერკაპიტაში,
საშუალო

ჩე ხე თი 2.6 60 17 27
ნი დერ ლან დე ბი 3.6 64 19 28
თურ ქე თი  58 12 15
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი
სა მე ფო 4.4 72 29 28

გერ მა ნია 2.8 61 18 25
აშშ 3.4 68 22 26
EU21სა შუ ა ლო 3.3 64 22 26
OECDსა შუ ა ლო 3.5 65 23 26
სა ქარ თვე ლო 1.8  67 10

წყარო:EducationataGlance; 
საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტი(იუნესკო,2014)

ზოგადიგანათლებისდაფინანსებადახარისხი

მე2 ცხრილიცხადყოფს იმფაქტს,რომ საქართველოში განათლება
ზემთლიანადდაზოგადგანათლებაზეკონკრეტულადგანვითარებულქვეყ
ნებთანშედარებითბევრადნაკლებითანხაგამოიყოფასახელმწიფობიუჯე
ტიდანმშპსთანშეფარდებით.ამშემთხვევაშიავტომატურირეკომენდაცია
მთავრობისთვის შეიძლება იყოსდაფინანსების მოცულობის ზრდა იმდო
ნემდე,რომზოგადგანათლებაზეგაწეულმახარჯებმამშპს2.5პროცენტს
მაინცმიაღწიოს.

თუმცასახელმწიფოსმხრიდანზოგადიგანათლებისდაფინანსებისგაზ
რდაზე მსჯელობისას აუცილებლად უნდა დავსვათ შეკითხვა, რა შედეგის
მომტანიშეიძლებაიყოსდაფინანსებისმოცულობისზრდა.განათლებაზეგა
მოყოფილი მეტიფინანსები ავტომატურად არ ნიშნავს უკეთესი ხარისხისა
დაუფროხელმისაწვდომგანათლებას.თავდაპირველად,უნდადავიწყოთ
იმით, რომ განათლების ხარისხის შეფასების ობიექტური ინდიკატორების
პოვნაძალიანრთულია.განათლებისხარისხიშეიძლებაშეფასდეს,მაგალი
თად,შრომისბაზარზედასაქმებისდონით,საერთაშორისოშრომისბაზარზე
კონკურენტუნარიანობით.თუმცაროცაზოგადგანათლებაზეალაპარაკი,ეს
ინდიკატორინაკლებადგამოდგება.



7

ერთერთიინდიკატორი,რომელსაცხშირადიყენებენგანათლებისსფე
როსმკვლევრებიდაპროფესიონალები,არისსაერთაშორისოსტანდარტი
ზებული კვლევები. მიუხედავად იმისა, რომ სტანდარტიზებულ შეფასებებს
ძალიან ბევრი სამართლიანი კრიტიკოსი ჰყავს (ამრაინი & ბერლინერი,
2002;მაკნილი,2000),ისინიმაინცძალიანსასარგებლოა,რადგანსაშუა
ლებასგვაძლევს,შევადაროთერთმანეთსროგორცსხვადასხვაქვეყნა,გა
ნათლებისსხვადასხვასისტემა,ისესხვადასხვასოციალური,ეკონომიკური
თუგეოგრაფიულიჯგუფიქვეყნისშიგნით.გარდაამისა,სტანდარტიზებული
ტესტირებაკარგიინსტრუმენტიაგანათლებისსფეროშიპროგრესისადადი
ნამიკისშესაფასებლად.

ერთერთი ყველაზე პოპულარული საერთაშორისო სტანდარტიზებული
ტესტი,რომლისშედეგებსაცხშირადიყენებენზოგადიგანათლებისსისტემე
ბისშესაფასებლად,არისპიზა15წლისმოსწავლეებისტესტირებავერბა
ლურ უნარებში, მათემატიკასადა მეცნიერებებში. ევროპისთანამშრომლო
ბისა და განვითარების ორგანიზაციამ გააანალიზა კავშირი, ერთი მხრივ,
სხვადასხვაქვეყნისმოსწავლეებისმიერმიღებულსაშუალოქულებსადამეო
რემხრივ,ამქვეყნებისეკონომიკურიგანვითარებისდონესადაამქვეყნების
მიერგანათლებაზედახარჯულთანხებთან.მიუხედავადიმისა,რომუბრალოდ
ორიცვლადისკორელაციითმიზეზშედეგობრივიკავშირებისდადგენაშეუძ
ლებელია,ანალიზიცხადყოფს,რომდაფინანსებისმოცულობასთანშედარე
ბითუფროდიდიმნიშვნელობააქვსიმას,თუროგორიხარჯებაგანათლებაში
ჩადებულიფული.ესგანსაკუთრებითკარგადჩანსმდიდარიქვეყნებისშემ
თხვევაში.

ქვემოთპირველგრაფიკზემოცემულიაპიზასშედეგებისშედარებაქვეყ
ნებისმთლიანშიდაპროდუქტთან,ხოლომეორეგრაფიკზემოცემულიაპიზას
შედეგებისშედარებაამქვეყნებისმიერმთლიანადგანათლებაზედახარჯულ
თანხებთან. როგორც ვხედავთ, ორივე გრაფიკზე ტენდენცია დაახლოებით
ერთნაირია.პირველგრაფიკზეჩანს,რომიმქვეყნებისთვის,რომელთამშპ
ერთსულზე20,000აშშდოლარამდეა,კავშირიმშპსმოცულობასადაპიზაში
ქვეყნისშედეგებსშორისსაკმაოდძლიერია.მაგრამიმქვეყნებში,რომელთა
მშპერთსულმოსახლეზე20,000აშშდოლარზემეტია,თითქმისარანაირი
კავშირიარარსებობსპიზაშიშედეგებსადამშპსმოცულობასშორის.ასეთი
ვეტენდენციაჩანსმეორეგრაფიკზეციმქვეყნებში,რომლებიც20,000აშშ
დოლარამდეხარჯავენერთმოსწავლეზე6დან15წლისასაკამდე,პიზასშე
დეგებსადაერთმოსწავლეზედახარჯულთანხებსშორისკავშირიძლიერია,
მაგრამესკორელაციაქრებაიმქვეყნებში,რომლებიცერთიმოსწავლისგა
ნათლებაზე20,000აშშდოლარზემეტსხარჯავენ.მაგალითად,ესტონეთიდა
პოლონეთიერთმოსწავლეზესამჯერნაკლებსხარჯავენ,ვიდრენორვეგიაან
შვეიცარია;მაგრამმათიშედეგებითითქმისერთნაირია.თუმცაკვლავუნდა
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გაესვასხაზი,რომდაბალშემოსავლიანიქვეყნებისშემთხვევაშიგანათლების
დაფინანსების მოცულობასადა პიზაში ქვეყნის შედეგებს შორის ასოციაცია
ძალიანმჭიდროა.

დიაგრამა1:განათლებისდაფინანსებადაპიზასშედეგები

წყარო:http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49685503.pdf

რო გორცანა ლი ზისავ ტო რე ბიას კვნი ან,ამშემ თხვე ვა შიმნიშ ვნე ლო ბა
აქვსარაიმას,თურამ დენსხარ ჯა ვენქვეყ ნე ბიზო გადგა ნათ ლე ბა ზე,არა მედ
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იმას,თურა შიხარ ჯა ვენ.ანა ლი ზიაჩ ვე ნებს,რომყვე ლა ზემნიშ ვნე ლო ვა ნი
ფაქ ტო რი,რომ ლი თაცშე იძ ლე ბაგა ნი საზ ღვროსპი ზა შიქვეყ ნისწარ მა ტე ბა,
არისინ ვეს ტი რე ბამას წავ ლებ ლებ ში.რო გორცწე სი,იმსა გან მა ნათ ლებ ლო
სის ტე მებ ში, სა დაც მას წავ ლებ ლე ბის ხელ ფა სებ ზე დი დი თან ხე ბი იხარ ჯე-
ბა,კლა სე ბისზო მაშე და რე ბითმცი რე ა.მო ნა ცე მე ბისანა ლი ზი სასჩანს,რომ
კლა სისზო მაარა ნა ირკავ შირ შიარარისპი ზასშე დე გებ თან.ავ ტო რე ბიას-
კვნი ან,რომისქვეყ ნე ბი,რომ ლე ბიცმას წავ ლებ ლებ შიინ ვეს ტი რე ბასუფ რო
მა ღალპრი ო რი ტე ტადსა ხა ვენ,ვიდ რემცი რეზო მისკლა სებს,თვალ სა ჩი ნო
წარ მა ტე ბებსაღ წე ვენამსა ერ თა შო რი სოშე ფა სე ბა ში(ეთ გო,2012).
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II. ზოგადიგანათლების
დაფინანსებისსხვაწყაროები

• ადგილობრივი თვითმმართველობის წილი ზოგადი განათლების
დაფინანსებაში1პროცენტზენაკლებია.

• ქალაქადმდებარესკოლებსდამატებითიშემოსავლისმიღებისმეტი
შესაძლებლობააქვთ,ვიდრესოფლადმდებარესკოლებს.

• საქართველოშიოჯახები ზოგადგანათლებაზესახელმწიფოსმიერ
გამოყოფილითანხებისდაახლოებით85პროცენტსხარჯავენ,რო
ცამსოფლიოსგანვითარებულქვეყნებშიესმაჩვენებელი10პრო
ცენტზენაკლებია.

ვინაფინანსებსზოგადგანათლებას?

ზოგადი განათლების დაფინანსებას 12 წლის განმავლობაში საქარ
თველოში უზრუნველყოფსსახელმწიფო.როგორცწინა ქვეთავში აღვნიშ
ნეთ,საქართველოშიზოგადიგანათლებისდასაფინანსებლადსახელმწიფო
სახსრებიშეიძლებაგამოიყოსროგორცცენტრალური,ისეადგილობრივი
თვითმმართველობებისბიუჯეტიდან.თვითმმართველობისორგანოსუფლე
ბამოსილებებიზოგადიგანათლებისსფეროშიგანისაზღვრებაკანონითზო
გადიგანათლების შესახებდამხოლოდრამდენიმე კონკრეტულსფეროს
მოიცავს. ასე მაგალითად, ადგილობრივითვითმმართველობისორგანომ
უნდა უზრუნველყოს დამატებითი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო
მომსახურება. კერძოდ,თუმოსწავლემ12წლისგანმავლობაშივერდაძ
ლია საბაზო საფეხური, ან სამი წლის განმავლობაში ვერდაძლია ზოგა
დიგანათლებისსაშუალოსაფეხური,სკოლისსამეურვეოსაბჭომიმართავს
ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოს,რომელმაცამმოთხოვნის
საფუძველზეუნდადააფინანსოსდამატებითისწავლება.ასევეადგილობ
რივი თვითმმართველობის ორგანოს შეუძლია სამეურვეო საბჭოს მიმარ
თვის საფუძველზე დააფინანსოს დამატებითი საგანმანათლებლო და სა
აღმზრდელომომსახურება, მიზნობრივისაგანმანათლებლოპროგრამები.
ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოსაქვსასევეუფლებამოსილე
ბა,დააფინანსოს ზოგადსაგანმანათლებლოდაწესებულებების კაპიტალუ
რიხარჯები.
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ზოგადსაგანმანათლებლოდაწესებულებების
შემოსავლისსხვაწყაროები

წინათავშიმოცემულიმონაცემები,როგორცაღვნიშნეთ,მოიცავსმხო
ლოდცენტრალურიბიუჯეტიდანგამოყოფილთანხებს.თუმცა,როგორცით
ქვა,სკოლებსაქვთშესაძლებლობა,მიიღონდამატებითიდაფინანსებასხვა
წყაროებიდან.სამწუხაროდ,სკოლებისმიერსხვაწყაროებიდანმიღებული
დაფინანსების შესახებ ინფორმაცია ერთიან ბაზაში არ გროვდება. თუმცა
2014 წელს სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათაშორისი ურთიერ
თობებისცენტრისმიერ432სკოლისკვლევისმაგალითითშეგვიძლიამეტ
ნაკლებადნათელიწარმოდგენაშევიქმნათიმაზე,თურასახისდამატები
თიშემოსავლებიაქვთქართულსკოლებს (სამოქალაქოინტეგრაციისადა
ეროვნებათაშორისოურთიერთობებისცენტრი,2014).

ამკვლევაშიჩართულისკოლებისწარმომადგენლები,ცენტრალურიბი
უჯეტიდანმიღებულიდაფინანსებისგარდა,ასახელებენ7სხვადასხვატიპის
დაფინანსებისწყაროს.მათშორისერთერთიყველაზემნიშვნელოვანიადა
ფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან. როგორც
ზემოთაღვნიშნეთ,კანონმდებლობისთანახმად,მათაქვთვალდებულება,
დააფინანსონ იმ მოსწავლეთა განათლება, რომლებიც კანონით განსაზ
ღვრულდროში ვერ სძლევენ ეროვნული სასწავლოგეგმით გათვალისწი
ნებულ პროგრამას. ასევე მათ შეუძლიათ, დააფინანსონ სპეციალური და
მიზნობრივისასწავლოპროგრამები,თუმცაესმათარევალებათ.კვლევაში
მონაწილე432სკოლიდანმხოლოდ22სჰქონდამიღებულიდაფინანსება
ადგილობრივითვითმმართველობიდან.დაფინანსებისმოცულობისთვალ
საზრისით,ადგილობრივითვითმმართველობებისმიერგამოყოფილითან
ხებიამსკოლების(სულ432სკოლის)ბიუჯეტისმხოლოდ0.14პროცენტს
შეადგენს.

სკოლებსმინიჭებულიაქვთუფლება,მოიპოვონდამატებითიდაფინან
სებაიჯარისადასაგანმანათლებლოსერვისებისსაშუალებით.იმავეკვლე
ვითგამოვლინდა,რომამუფლებასსკოლებისმესამედზენაკლებიიყენებს.
ამმხრივმნიშვნელოვანიგანსხვავებაშეინიშნებაქალაქისადასოფლების
სკოლებსშორის: ქალაქისსკოლებისთითქმის80პროცენტიიღებსშემო
სავალსიჯარიდან,ხოლოსოფლისსკოლებისმხოლოდ19პროცენტი.შე
საბამისად,დამოუკიდებელიდამატებითიშემოსავლისწყაროებისმოძიების
მხრივქალაქისსკოლებისოფლისსკოლებთანშედარებითპრივილეგირე
ბულმდგომარეობაშიარიან.

გარდაამისა,სკოლებიშემოსავალსიღებენასევემშობელთანებაყო
ფილობითიდახმარებებიდან,შემოწირულობებიდან,გრანტებიდან.თუმცა,
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საერთოჯამში,ყველადამატებითიწყაროდანმიღებულითანხაერთიანად2
პროცენტსაცარშეადგენს.შესაბამისად,სკოლებიშემოსავლისთითქმის100
პროცენტსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსბიუჯეტიდანიღებენ.

ზოგადგანათლებაზეშინამეურნეობებისმიერ
დახარჯულითანხა

გარდასახელმწიფოსმიერგამოყოფილითანხისა,ზოგადიგანათლე
ბისდაფინანსებაზესაკმაოდსოლიდურთანხებსხარჯავენბავშვებისმშობ
ლები.მიუხედავადიმისა,რომშინამეურნეობებისმიერზოგადგანათლებაზე
დახარჯულითანხისზუსტიშეფასებაძალიანრთულია,მიახლოებითიშეფა
სებაშეგვიძლიამივიღოთსტატისტიკისსახელმწიფოდეპარტამენტისმიერ
ჩატარებულიშინამეურნეობებისინტეგრირებულიგამოკვლევისმონაცემები
დან.2014წელსკვლევისფარგლებშიგამოკითხულიოჯახებისდაახლოე
ბით60%აცხადებს,რომბოლოსამითვისგანმავლობაშიშვილებისზოგად
განათლებაზეთანხა საერთოდარდაუხარჯავს1.დანარჩენი40%ის მიერ
ზოგადგანათლებაზეგაწეულიხარჯებისაკმაოდსოლიდურიასაშუალოდ
თვეში122ლარი.სამწუხაროდ,ამკვლევისმონაცემთაბაზაარიძლევასა
შუალებას,დეტალურადშევაფასოთ,კონკრეტულადრაშიხარჯავენოჯახები
ამთანხებს.თუმცავიცით,რომამთანხაშიარშედისკერძორეპეტიტორებ
თანმომზადებისთანხები.ასევეშეგვიძლიავივარაუდოთ,რომამთანხაში
შედისკერძოსკოლებშისწავლებისსაფასური.

მშობლების მიერ ზოგად განათლებაზე გაწეულიდანახარჯების უფრო
ნათელსურათსვხედავთგანათლებისდაგეგმვის,პოლიტიკისადამართვის
ორგანიზაციისმიერჩატარებულიკვლევისანგარიშში.კვლევისფარგლებ
შიმიღებულიმონაცემებისგანზოგადებისშედეგადავტორებიასკვნიან,რომ
შინამეურნეობებიდაახლოებით300მილიონლარსხარჯავენზოგადგანათ
ლებაზე,რაცსახელმწიფოსმიერგანათლებაზეგაწეულიხარჯების85პრო
ცენტია.აღსანიშნავია,რომოჯახებისმიერზოგადგანათლებაზეგამოყოფი
ლითანხის40პროცენტიკერძორეპეტიტორებზეიხარჯება.იმავეკვლევამ
აჩვენა, რომ ქართველი მოსწავლეების ერთი მეოთხედი ემზადება კერძო
რეპეტიტორებთან(მაჩაბელი,ბრეგვაძე&აფხაზავა,2011).

საინტერესოა, რომ ოჯახების მიერ ზოგად განათლებაზე დახარჯული
თანხის შეფარდება სახელმწიფოს მიერდახარჯულთანხასთან საქართვე
ლოში ბევრად აღემატება იმავე მაჩვენებელს მსოფლიოს განვითარებულ
ქვეყნებში. ეთგოს ქვეყნებში კერძო წყაროებზე (რომელშიც შედის რო
გორცშინამეურნეობები,ასევესხვაკერძოწყაროები)ზოგადგანათლებაზე

1 ანალიზში მხოლოდ ის ოჯახები არიან ჩართული, რომელთა ბავშვებიც ზოგად
განათლებასიღებენ.
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მთლიანადდახარჯულითანხისმხოლოდ10პროცენტიმოდის.რაცშეეხე
ბაკონკრეტულადშინამეურნეობებისდახარჯულთანხებს,განვითარებული
ქვეყნებისუმრავლესობაშიესდანახარჯითითქმისნულსუტოლდებაან20
პროცენტსარაღემატება(სამხრეთკორეისადაჩილესშემთხვევაში).შესაბა
მისად,საქართველოშიოჯახებიშვილებისზოგადგანათლებაზეგაცილებით
მეტთანხასხარჯავენ,ვიდრემსოფლიოსგანვითარებულქვეყნებში.
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III.ზოგადიგანათლების
დაფინანსებისმექანიზმი
საქართველოში

• ზო გა დიგა ნათ ლე ბისდა ფი ნან სე ბისძი რი თა დიმე ქა ნიზ მისა ქარ თვე-
ლო შიერთმოს წავ ლე ზეგათ ვლი ლიდა ფი ნან სე ბაადამი სიმო ცუ-
ლო ბაგა ნი საზ ღვრე ბარამ დე ნი მეფაქ ტო რისმი ხედ ვით,რო მელ თა-
განუმ თავ რე სიამოს წავ ლე თარა ო დე ნო ბასკო ლა ში.

• და ფი ნან სე ბის არ სე ბუ ლი სის ტე მა მეტ -ნაკ ლე ბად უზ რუნ ველ ყოფს
თან ხე ბისთა ნა ბარგა ნა წი ლე ბასსკო ლებ ზესკო ლა შიბავ შვე ბისრა-
ო დე ნო ბი სა და კლა სე ბის რა ო დე ნო ბის, ასე ვე სკო ლე ბის ად გილ-
მდე ბა რე ო ბისმი ხედ ვით.

• სა ქარ თვე ლო შისკო ლე ბის60პრო ცენ ტში170ზე ნაკ ლე ბიმოს წავ-
ლეა და ამ სკო ლებ ში და ფი ნან სე ბა ნა წილ დე ბა მხო ლოდ კლა სე-
ბისდაარამოს წავ ლე თარა ო დე ნო ბისმი ხედ ვითესსკო ლე ბიერთ
კლას ზე და ახ ლო ე ბითთა ნა ბარდა ფი ნან სე ბას იღე ბენ, მი უ ხე და ვად
იმი სა,თურამ დე ნიმოს წავ ლეაკლას შისა შუ ა ლოდ.

ერთმოსწავლეზეგათვლილიდაფინანსება

ამჟამად საქართველოში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების
დაფინანსებისუმთავრესიმექანიზმიერთმოსწავლეზეგათვლილიფინანსუ
რინორმატივისშესაბამისივაუჩერითდაფინანსებაა.დაფინანსებისესფორ
მა სხვადასხვა ნაირსახეობით საქართველოში 2005 წლიდან მოქმედებს.
სწორედ 2005 წელს ჩანაცვლდა ადრე არსებულიდაფინანსების სისტემა,
რომლისფარგლებშიცადგილობრივითვითთმართველობებისბიუჯეტიდან
გამოიყოფოდათანხებისკოლებისდასაფინანსებლად.

2005წელსჩატარებულირეფორმისშედეგადრადიკალურადშეიცვა
ლაროგორცსკოლებისდაფინანსებისფორმა,ისეამფინანსებისგანკარ
გვისწესი.უმთავრესცვლილებასწარმოდგენდაგადასვლაერთმოსწავლე
ზეგათვლილდაფინანსებაზე,რაცვაუჩერულიდაფინანსებისსახესხვაობაა.
ვაუჩერულდაფინანსებაზე გადასვლა არსობრივადლიბერალურ მიდგომა
იყო,რადგანმიზნადისახავდასკოლებისკონკურენტუნარიანობისგაზრდას,
სკოლების ავტონომიის განვითარებასდადაფინანსების გამჭვირვალობის
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უზრუნველყოფას. გარდა ამისა, დაფინანსების ამ ფორმის მიხედვით სა
ხელმწიფოდაფინანსებისუფლებამიიღესკერძოსკოლებმაც. ვაუჩერული
დაფინანსება, ნაცვლად ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტისა,
გაიცემაცენტრალურისახელმწიფობიუჯეტიდან,კერძოდ,განათლებისადა
მეცნიერებისსამინისტროსბიუჯეტიდან.

თავდაპირველადვაუჩერისოდენობა,მოსწავლეთარაოდენობისგარ
და,განისაზღვრებოდამხოლოდერთიპარამეტრით სკოლისმდებარეო
ბით.ვაუჩერისსაბაზომოცულობამრავლდებოდაშესაბამისკოეფიციენტზე
იმისმიხედვით,თუსადმდებარეობდასკოლაქალაქად,სოფლადთუმა
ღალმთიან რაიონში. კოეფიციენტი ყველაზე მცირე იყო ქალაქის სკოლე
ბისთვისდა ყველაზე მაღალი  მაღალმთიანრეგიონში მდებარე სკოლე
ბისთვის. გარდა ამისა, განსაკუთრებით მცირეკონტინგენტიანი სკოლები
დამატებითდაფინანსებასიღებდნენპირდაპირცენტრალურიბიუჯეტიდან.

შეიცვალაფინანსებისგანკარგვისწესიც:თუკიადრეადგილობრივიხე
ლისუფლებასკოლებსთანხებსგამოუყოფდაუკვეწინასწარდადგენილისა
ბიუჯეტოხაზით,2005წლიდანსკოლებითვითმმართველიერთეულებიგახდა
დამათსაკუთარიბიუჯეტისდაგეგმვისადაგანკარგვისუფლებამოსილებადა
ვალდებულებამიიღეს.თუმცაეროვნულდონეზედაწესებულიაისმინიმალური
მოთხოვნები,რომლებიცსკოლებმაუნდაგაითვალისწინონბიუჯეტისშედგენი
სასდადამტკიცებისას,მაგალითად,მასწავლებელთამინიმალურიხელფასი.

გარდა ვაუჩერული დაფინანსებისა, 2005 წლიდან განათლებისა და
მეცნიერების ბიუჯეტში ცალკე გამოიყო სკოლების კაპიტალური შეკეთების
ხარჯები, სკოლების კომპიუტერიზაციისადა მოსწავლეთა ტრანსპორტირე
ბისხარჯები.შესაბამისად,სკოლებსშეეძლოთესდანახარჯებისაკუთარბი
უჯეტშიარგაეთვალისწინებინათ.

დაფინანსების ახალი მეთოდის შემოღება საერთო ჯამში დადებითად
აისახა სკოლებისფინანსურ მდგომარეობაზე. კერძოდ, მათგაუჩნდათ შე
საძლებლობა, ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს გაეთვალისწინებინათ საკუთა
რიინდივიდუალურისაჭიროებანი.2007წელსჩატარებულმა კვლევამ აჩ
ვენა, რომ სკოლებისდირექტორებიდადებითად აფასებდნენ გატარებულ
რეფორმასდა სკოლებისთვის ბიუჯეტისდაგეგმვისა და განკარგვის პრო
ცესში მინიჭებულავტონომიას (პადეკო,2007).თუმცა20052006წლებში
ბევრი ცვლილება ერთოდროულად განხორციელდა ზოგადი განათლების
სფეროში: საგრძნობლად გაიზარდა დაფინანსების მთლიანი მოცულობა,
კაპიტალურად გარემონტდადა კომპიუტერებით აღიჭურვა ყველა სკოლა.
შესაბამისად,რთულიამსჯელობაიმაზე,რაგავლენაიქონიაკონკრეტულად
დაფინანსებისმექანიზმისადაგანკარგვისწესისშეცვლამსკოლებისფინან
სურეფექტიანობაზე.
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თუმცა სხვადასხვა დროს ჩატარებული შეფასებებისა და კვლევების
შედეგადცხადიგახდა,რომსკოლებისუმრავლესობასპრაქტიკაშიარშე
ეძლოგამოეყენებინასაკუთარიბიუჯეტისდაგეგმვისადაგანკარგვისუფ
ლება.მიზეზიკიფინანსურირესურსებისსიმწირეიყო.პედაგოგთადაად
მინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურებისა და კომუნალური
გადასახადების გადახდის შემდეგ სკოლების აბსოლუტურ უმრავლესობას
არრჩებოდადამატებითითანხებისხვატიპისაქტივობებისდასაფინანსებ
ლად.გარდაამისა,ვაუჩერულიდაფინანსებისთავდაპირველადარსებული
სისტემისმოქმედებისშედეგადდიდიზომისსკოლებიშედარებითუკეთეს
მდგომარეობაშაღმოჩნდნენთავისუფალიფინანსურირესურსებისარსებო
ბისთვალსაზრისით.უფრომეტიც,სკოლებისთითქმის80პროცენტიმცი
რეკონტინგენტიანსკოლადითვლებოდადაშესაბამისად,საჭიროიყომათ
თვის სტანდარტულვაუჩერულდაფინანსებაზედამატებითიდაფინანსების
გამოყოფა.

ზოგადიგანათლებისდაფინანსების
ამჟამადმოქმედიწესი

დაფინანსების ამჟამადმოქმედი მექანიზმისთანახმად,დაფინანსე
ბის მოცულობა ძირითადად ისევ სკოლაში მოსწავლეთა რაოდენობით
განისაზღვრება. თუმცა დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრისას გათ
ვალისწინებულია სხვა ფაქტორებიც, როგორიცაა: სკოლის ზომა, სწავ
ლებისსაფეხური,სკოლისგეოგრაფიულიმდებარეობა,სწავლებისენა,
შენობებისრაოდენობა სკოლაში, პედაგოგოთაკვალიფიკაცია. ქვემოთ
დეტალურად არის აღწერილი, როგორ გამოითვლება დაფინანსების
მოცულობა ამ პარამეტრების მიხედვით. ყველა ცხრილიდადიაგრამა,
რომლებიცამქვეთავშიამოცემული,შედგენილიასაქართველოსგანათ
ლებისადამეცნიერებისსამინისტროსსაბიუჯეტოდეპარტამენტისადაგა
ნათლებისმართვისსაინფორმაციოსისტემიდანმიღებულიმონაცემების
ანალიზისსაფუძველზე.

იმ საჯარო სკოლებისთვის, რომლებშიც მოსწავლეთა რაოდენობა
169 მოსწავლეზე ნაკლებია, ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური
ნორმატივი და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერი განისაზღვრება
ეროვნულისასწავლოგეგმითგანსაზღვრულიმოსწავლეთარაოდენობის,
საათობრივიდატვირთვის, ადმინისტრაციულიდა სხვა ხარჯების გათვა
ლისწინებით.

იმსაჯაროსკოლებისთვის,რომლებშიცმოსწავლეთარაოდენობა169
საღემატება,ერთმოსწავლეზეგამოყოფილისტანდარტულივაუჩერისოდე
ნობაუტოლდებასაბაზოფინანსურინორმატივისნამრავლსსკოლისზომისა
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დასწავლებისსაფეხურისმიხედვითდადგენილკოეფიციენტზე.კოეფიციენ
ტიუფრომაღალიამცირეზომისსკოლებისადასწავლებისმაღალისაფე
ხურისთვის. ერთმოსწავლეზეგათვლილიფინანსურინორმატივიგანისაზ
ღვრება300ლარით.ესარისასევეისოდენობა,რომელსაციღებენკერძო
სკოლებითითომოსწავლეზე.

გარდა ერთ მოსწავლეზე გამოყოფილი სტანდარტული ვაუჩერისა,
სკოლებიიღებენსაბაზოდაფინანსებას,რომელიცასევესკოლისზომის
მიხედვითვარირებს.მე3ცხრილშიმოცემულიასაჯაროზოგადსაგანმან
თლებლოსკოლებისსტანდარტულიდაფინანსებისსქემასტანდარტული
ვაუჩერიერთმოსწავლეზედასაბაზოდაფინანსებასკოლისთვის.სტან
დარტულივაუჩერიგამოითვლებაერთმოსწავლეზეგათვლილიფინან
სურინორმატივის300ლარისგამრავლებითშესაბამისკოეფიციენტზე.

ცხრილი3:ვაუჩერისგათვლისსქემა

სკო ლის
ზო მა

18კლა სი 912კლა სი სა ბა ზო 
და ფი ნან სე ბაკო ე ფი ცი ენ ტი ვა უ ჩე რი კო ე ფი ცი ენ ტი ვა უ ჩე რი

170205 1.4 420 1.68 504 52 000
206299 1.38 414 1.66 498 49000
300530 1.37 411 1.64 492 44000
531735 1.35 405 1.62 486 38 000
7361269 1.32 396 1.58 474 33 000
1269> 1.3 390 1.56 468 25 000

რაცშეეხებაიმსკოლებს,რომლებშიცმოსწავლეთარაოდენობა169ზე
ნაკლებია, დაფინანსების მოცულობის გამოთვლის ზუსტი მექანიზმიფორ
მალურად არ არის ჩამოყალიბებული. დაფინანსების მოცულობას ადგენს
საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროშემდეგიწესით:
ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საათების რაოდენობა
მრავლდებაკლასებისრაოდენობაზე,შემდეგესრაოდენობაიყოფამასწავ
ლებლისსრულიგანაკვეთითდატვირთვაზე,ანუ18საათზე.მიღებულისრუ
ლიგანაკვეთებისრაოდენობა მრავლდება მასწავლებლის საშუალოანაზ
ღაურებაზე. შემდეგ კი გამოითვლება სკოლისთვის საჭიროდაფინანსების
ოდენობაიმისმიხედვით,საშუალოდსკოლებისდანახარჯისრაპროცენტს
შეადგენსპედაგოგთახელფასი.

საჯაროსკოლებისარაქართულისექტორებისადაარაქართულენოვანი
სკოლებისთვისზემოთაღწერილიწესითგამოთვლილისტანდარტულივაუ
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ჩერიდამატებით1.14და1.13კოეფიციენტზემრავლდება.ასევედამატებით
დაფინანსებასიღებენისსკოლები,რომელთაცრეორგანიზებისშედეგადბა
ლანსზეერთზემეტიშენობაერიცხებათ.

გაზრდილვაუჩერსიღებენისსკოლები,რომლებიცსოფლად,დაბაში
ან მაღალმთიან რეგიონებში მდებარეობენ. სოფლად ან დაბაში მდებარე
სკოლებისთვისესდამატებითიოდენობაგანისაზღვრებასტანდარტულივაუ
ჩერის,საბაზოდაფინანსებისადაგაზრდილივაუჩერისჯამის0.03კოეფიცი
ენტზეგამრავლებით;ხოლომაღალმთიანრაიონებშიმდებარესკოლების
თვისიმავემაჩვენებლის0.05კოეფიციენტზეგამრავლებით.

იმავედადგენილებისთანახმად(მე9მუხლი),ზოგიერთისკოლისთვის
ზემოთაღწერილიმეთოდითმიღებულიდაფინანსებისმოცულობასაკმარი
სიარარის.ასეთისკოლებისნუსხასდადაფინანსებისწესსგანსაზღვრავს
განათლებისადამეცნიერებისმინისტრი.ასეთისკოლებისრაოდენობაამ
ჟამად2530ისფარგლებშია.

დაფინანსების ზემოთ აღწერილი მექანიზმები ეფუძნება მოსწავლეთა
რაოდენობრივ მონაცემებს, გეოგრაფიულ მდებარეობას, სკოლის ტექნი
კურმახასიათებლებს.გარდადაფინანსებისამსტანდარტულიფორმებისა,
სკოლებს ყოველთვიურად ერიცხებათ დამატებითი დაფინანსება სკოლა
ში მომუშავე მასწავლებლების კვალიფიკაციის შესაბამისად, განათლებისა
დამეცნიერებისმინისტრისბრძანებისსაფუძველზე.მასწავლებლებისთვის
დამატებითი დაფინანსების კრიტერიუმები მოიცავს როგორც ფორმალურ
კვალიფიკაციებს (სერტიფიცირება, სხვადასხვაუნარისდამადასტურებელი
სერტიფიკატები),ისემათშედეგებს(რომელიცგანსაზღვრებასსიპმასწავ
ლებელთაპროფესიულიგანვითარებისცენტრისდირექტორისინდივიდუა
ლურიადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტით)(საქართველოსმთავრო
ბა,2005b).

რომ შე ვა ჯა მოთ, ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა სა ქარ თვე-
ლო შიდა ფი ნან სე ბასიღებსშემ დე გიმე ქა ნიზ მით:

• ერთ მოს წავ ლე ზე გათ ვლი ლი ფი ნან სუ რი ნორ მა ტი ვის შე სა ბა მი სი
სტან დარ ტუ ლივა უ ჩე რი(სკო ლისზო მი სადასწავ ლე ბისსა ფე ხუ რის
მი ხედ ვით);

• სა ბა ზოდა ფი ნან სე ბა(სკო ლისზო მისმი ხედ ვით);

• და მა ტე ბი თიდა ფი ნან სე ბასოფ ლად,და ბა შიანმა ღალ მთი ანრა ი-
ონ შიმდე ბა რესკო ლე ბის თვის;

• და მა ტე ბი თიდა ფი ნან სე ბაარა ქარ თუ ლე ნო ვა ნისკო ლე ბის თვის;



ზ
ო
გ
ა
დ
ი
გ
ა
ნ
ა
თ
ლ

ე
ბ
ი
ს
დ

ა
ფ
ი
ნ
ა
ნ
ს
ე
ბ
ა
ს
ა
ქ
ა
რ
თ
ვ
ე
ლ

ო
შ
ი

20

• და მა ტე ბი თი და ფი ნან სე ბა რე ორ გა ნი ზე ბუ ლი სკო ლე ბის თვის, რო-
მელ თაცერ თზემე ტიშე ნო ბაერიც ხე ბათბა ლან სზე;

• და მა ტე ბი თიდა ფი ნან სე ბაშშმბავ შვე ბის თვის;

• და მა ტე ბი თიდა ფი ნან სე ბაკონ კრე ტუ ლიკვა ლი ფი კა ცი ისმქო ნეპე-
და გო გე ბის თვის.

დაფინანსებისგანაწილებასკოლებზე

იმი სათ ვის,რომუკეთგა ვი გოთ,რო გორნა წილ დე ბასხვა დას ხვატი-
პისსკო ლებ ზეზე მოთაღ წე რი ლიმე ქა ნიზ მითგა მო ყო ფი ლიდა ფი ნან სე ბა, 
ქე მოთ მო ცე მუ ლია სა ქარ თვე ლოს ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლე ბის
გა ნა წი ლე ბა იმ მა ხა სი ა თებ ლე ბის მი ხედ ვით, რომ ლებ ზეც და მო კი დე ბუ-
ლიადა ფი ნან სე ბისმო ცუ ლო ბა.ქვე მოთმო ცე მუ ლიანა ლი ზის თვისგა მო-
ყე ნე ბუ ლია გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტროს ფი ნან სუ რი დე-
პარ ტა მენ ტი დან და გა ნათ ლე ბის მარ თვის სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მი დან
გა მოთ ხოვ ნი ლი მო ნა ცე მე ბი სა ქარ თვე ლოს ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო
და წე სე ბუ ლე ბე ბისძი რი თა დიმა ხა სი ა თებ ლე ბისშე სა ხებდასა ქარ თვე ლოს
გა ნათ ლე ბი სადამეც ნი ე რე ბისსა მი ნის ტრო დანთი თო ე ულსკო ლა ზეგა მო-
ყო ფი ლიდა ფი ნან სე ბისოდე ნო ბისშე სა ხებ.ანა ლი ზიეფუძ ნე ბა2014წლის
მო ნა ცე მებს. 

დი აგ რა მა2სა ჯა როსკო ლე ბი სადამოს წავ ლე ე ბისგა ნა წი ლე ბა 
სკო ლისზო მისმი ხედ ვით

1ლდი აგ რა მა ზე მო ცე მუ ლიასკო ლე ბი სადამოს წავ ლე ე ბისრა ო დე-
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ნო ბისგა ნა წი ლე ბასკო ლისზო მე ბისმი ხედ ვითდაამსკო ლე ბის თვისგა-
მო ყო ფი ლიწლი უ რიდა ფი ნან სე ბისოდე ნო ბა.რო გორცდი აგ რა მი დანვხე-
დავთ,სა ქარ თვე ლო შისა ჯა როსკო ლე ბისუმე ტე სო ბა ში61%ში170ზე
ნაკ ლე ბიმოს წავ ლე ა.ამსკო ლე ბის თვისგა ცე მუ ლიდა ფი ნან სე ბისოდე ნო-
ბა, რო გორც ზე ვით ვნა ხეთ, გა ნი საზ ღვრე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, ეროვ ნუ-
ლისას წავ ლოგეგ მითგათ ვა ლის წი ნე ბუ ლისა ა თე ბი სადაკლა სე ბისრა ო-
დე ნო ბისმი ხედ ვით.მათ ზეარვრცელ დე ბაერთმოს წავ ლე ზეგათ ვლი ლი
სტან დარ ტუ ლივა უ ჩე რითდა ფი ნან სე ბისსის ტე მა.მი უ ხე და ვადიმი სა,რომ
ასე თიმცი რესკო ლე ბისრა ო დე ნო ბაძა ლი ანდი დი ა,მათ შიმოს წავ ლე თა
სა ერ თორა ო დე ნო ბისმხო ლოდ20%და დის.ამსკო ლებ ზეიხარ ჯე ბაყვე-
ლა(სა ჯა რო)სკო ლისდა სა ფი ნან სებ ლადგა სა ცე მითან ხისყვე ლა ზედი დი
წი ლი42%.

ცხრი ლი4

სკო ლის
ზო მა

სკო ლე ბის% 
მთლი ან 

რა ო დე ნო ბა ში

მოს წავ ლე ე ბის 
%მთლი ან 
რა ო დე ნო ბა ში

და ფი ნან სე ბის 
%მთლი ან 
რა ო დე ნო ბა ში

0169 61.6 19.5 42.1
170205 5.9 4.5 4.9
206299 9.4 9.6 9.0
300530 10.1 16.4 12.9
531735 5.1 13.3 9.0

7361269 6.1 24.0 14.8

1269> 1.8 12.7 7.3

მე4 ცხრილ ში მო ცე მუ ლია სხვა დას ხვა ზო მის სკო ლე ბი სა და მათ ში
მოს წავ ლე თარა ო დე ნო ბისხვედ რი თიწი ლიმთლი ა ნადსა ჯა როსკო ლე ბი-
სადამოს წავ ლე თარა ო დე ნო ბა შიდამათ ზეგა მო ყო ფი ლიდა ფი ნან სე ბის
წი ლისა ჯა როსკო ლე ბისდა ფი ნან სე ბისმთლი ანმო ცუ ლო ბა ში.ასემა გა ლი-
თად,300530-მოს წავ ლი ა ნი სკო ლე ბი სა ქარ თვე ლოს სა ჯა როსკო ლე ბის
მთლი ა ნირა ო დე ნო ბის9.4პრო ცენტსშე ად გენს,მათ შისწავ ლობსმოს წავ-
ლე თასა ერ თორა ო დე ნო ბით9.6პრო ცენ ტიდაამსკო ლებ ზეგა მო ი ყო ფა
სა ჯა როსკო ლე ბის თვისგა მო ყო ფი ლიდა ფი ნან სე ბისმთლი ა ნიმო ცუ ლო ბის
9პრო ცენ ტი.ამზო მისსკო ლე ბისშემ თხვე ვა ში,რო გორცვხე დავთ,სა მი ვე
მო ნა ცე მიძა ლი ანახ ლოსარისერ თმა ნეთ თან.თუმ ცათუდი დიანმცი რე
ზო მის სკო ლებს და ვაკ ვირ დე ბით, სუ რა თი სხვაგ ვა რი ა. მა გა ლი თად, დი-
დისკო ლე ბისა ჯა როსკო ლე ბისსა ერ თორა ო დე ნო ბისმხო ლოდ6.1პრო-
ცენტს შე ად გენს,რო ცა ამ სკო ლებ ში ქარ თვე ლიმოს წავ ლე ე ბისთით ქმის
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ერ თი მე ოთ ხე დი სწავ ლობს. ამ სკო ლე ბის თვის გა ცე მუ ლიდა ფი ნან სე ბის
მო ცუ ლო ბა კი სა ერ თოდა ფი ნან სე ბის 15 პრო ცენტს შე ად გენს. რო გორც
ვხე დავთ,და ფი ნან სე ბის ამ მე ქა ნიზ მით მეტ -ნაკ ლე ბადდა ბა ლან სე ბუ ლია
სხვა დას ხვაზო მისსკო ლე ბისრა ო დე ნო ბადამათ შიმოს წავ ლე თარიც ხოვ-
ნო ბა.

აქ ვეაღ სა ნიშ ნა ვი ა,რომიმსკო ლე ბისუმ რავ ლე სო ბა,რომ ლებ შიც170
მოს წავ ლე ზე ნაკ ლე ბი ირიც ხე ბა (82%), სოფ ლად ანდა ბა ში მდე ბა რე ობს.
თა ვისმხრივ,სოფ ლებ შიანდა ბა შიმდე ბა რესკო ლე ბის76პრო ცენ ტში170
ზენაკ ლე ბიმოს წავ ლესწავ ლობს.

დი აგ რა მა3:სკო ლე ბისდა ფი ნან სე ბისგა ნა წი ლე ბა,ჰის ტოგ რა მა

0
20

0
40

0
60

0
80

0

0 200000 400000 600000 800000 1000000

რაცშე ე ხე ბა ზო გა დადსოფ ლადდადა ბა შიმდე ბა რესკო ლებს, ისი ნი
სა ქარ თვე ლოსზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლოსკო ლე ბისმთლი ა ნირა ო დე ნო ბის
66პრო ცენტსშე ად გენს,ქა ლა ქადმდე ბა რესკო ლე ბიკი34ს.მოს წავ ლე-
თარა ო დე ნო ბის მხრივ კი ეს რიც ხვე ბი შებ რუ ნე ბუ ლა დაა გა ნა წი ლე ბუ ლი:
მოს წავ ლე თა65პრო ცენ ტიქა ლაქ შიმდე ბა რესკო ლებ შისწავ ლობს,ხო ლო
35სოფ ლებ სადადა ბებ ში.რაცშე ე ხე ბადა ფი ნან სე ბას,ამშემ თხვე ვა შიც
და ბა ლან სე ბუ ლიასკო ლე ბი სადამოს წავ ლე ე ბისრა ო დე ნო ბა:მთლი ა ნიმო-
ცუ ლო ბის43პრო ცენ ტიგა ი ცე მაქა ლა ქისსკო ლებ ზე,ხო ლო57პრო ცენ ტი
სოფ ლისსკო ლებ ზე. 

შე სა ბა მი სად, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სკო ლე ბის რა ო დე ნო ბის გა ნა-
წი ლე ბა ზო მი სადა ად გილ მდე ბა რე ო ბის მი ხედ ვით ასი მეტ რი უ ლი ა, და ფი-
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ნან სე ბამეტ -ნაკ ლე ბადნორ მა ლუ რადნა წილ დე ბა,რო გორცესმე სა მედი-
აგ რა მა ზე ჩანს. კერ ძოდ, სკო ლე ბის უდი დე სი ნა წი ლისა შუ ა ლოოდე ნო ბის
და ფი ნან სე ბასიღებს, ხო ლოშე და რე ბითმცი რენა წი ლი - მცი რედადი დი
მო ცუ ლო ბისდა ფი ნან სე ბას. 

კი დევერ თიფაქ ტო რი,რო მე ლიცგავ ლე ნასახ დენსსკო ლე ბისდა ფი-
ნან სე ბა ზედაამას თა ნა ვე,პირ და პირუკავ შირ დე ბაგა ნათ ლე ბისხა რისხს,
არის სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი მას წავ ლებ ლე ბის რა ო დე ნო ბა. მთლი ა ნად სა-
ქარ თვე ლო ში მას წავ ლე ბელ თა და ახ ლო ე ბით 23 პრო ცენ ტია სერ ტი ფი-
ცი რე ბუ ლი. მას წავ ლე ბელ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა ში სერ ტი ფი ცი რე ბულ
მას წავ ლე ბელ თა წი ლი საგ რძნობ ლად გან სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თის გან
სხვა დას ხვატი პისსკო ლებ ში.სა ქარ თვე ლოს327სკო ლა შიარარისარც
ერ თი სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი მას წავ ლე ბე ლი. აქე დან 265 სოფ ლად მდე ბა-
რე ობს,2და ბა ში,60კიქა ლაქ ში.გარ დაამი სა,ამ327დან300სკო-
ლა შიმოს წავ ლე თარა ო დე ნო ბა170ზენაკ ლე ბი ა.უფ რომე ტიც,თუშე ვა-
და რებთსკო ლე ბისზო მა სადასერ ტი ფი ცი რე ბუ ლიმას წავ ლებ ლე ბისწილს
სკო ლა ში,ვნა ხავთ,რომრაცუფ როდი დიასკო ლა,მითმე ტიამას შისერ-
ტფი ცი რე ბუ ლი მას წავ ლებ ლე ბის წი ლი. ასე მა გა ლი თად, იმ სკო ლებ ში,
რომ ლებ შიცმოს წავ ლე თარა ო დე ნო ბა736დან1269მდე ა,სერ ტი ფი ცი-
რე ბუ ლიმას წავ ლებ ლე ბისწი ლისა შუ ა ლოდ40პრო ცენ ტი ა;იმსკო ლებ ში
კი,სა დაცმოს წავ ლე ე ბისრა ო დე ნო ბა206დან299მდე ა,ესწი ლიმხო-
ლოდ28პრო ცენ ტი ა.

ერთკლასზეგამოყოფილიდაფინანსება

კი დევ ერ თი კრი ტე რი უ მი, რი თაც შეგ ვიძ ლია გან ვსაზ ღვროთ, რამ-
დე ნადთა ნაბ რად ნა წილ დე ბა ზო გად გა ნათ ლე ბა ზე გა მო ყო ფი ლითან ხა
სკო ლებსშო რის,არისდა ფი ნან სე ბისოდე ნო ბაერთკლას ზე.მე ოთ ხედი-
აგ რა მა ზეჰო რი ზონ ტა ლურღერ ძზემო ცე მუ ლიამოს წავ ლე თასა შუ ა ლორა-
ო დე ნო ბათი თო ე ულსკო ლა ში,ხო ლოვერ ტი კა ლურღერ ძზე თი თო ე ულ
სკო ლა შისა შუ ა ლოდერთკლას ზეგა მო ყო ფი ლიდა ფი ნან სე ბა2.რო გორც
ვხე დავთ, მო ნა ცე მე ბის გან ლა გე ბა თით ქმის სრუ ლი ად ვერ ტი კა ლუ რი ა,
რაციმა ზემი უ თი თებს,რომსკო ლისზო მისმი უ ხე და ვად,ყვე ლასკო ლა ში
სა შუ ა ლოდერთკლას ზედა ახ ლო ე ბითერ თნა ი რიმო ცუ ლო ბისდა ფი ნან სე-
ბაგა მო ი ყო ფა. 

2 გამოთვლილია სკოლაზე გამოყოფილი დაფინანსების მოცულობის გაყოფით 
სკოლაში კლასების რაოდენობაზე. ასეთი გამოთვლაოდნავ არაზუსტია, რადგან
ამ შემთხვევაში დიფერენცირებული არ არის დაბალი და მაღალი კლასის
მოსწავლეები,რომლებისთვისაცვაუჩერისოდენობაგანსხვავებულიკოეფიციენტით
გამოითვლება.თუმცაზოგადისურათისშექმნაშიდიდიგანსხვავებაარარის.
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დი აგ რა მა4:კავ ში რიერთკლას ზეგა მო ყო ფილდა ფი ნან სე ბა სადა 
სკო ლა შიმოს წავ ლე თარა ო დე ნო ბასშო რის
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თუ შე ვა და რებთ იმა ვე მაჩ ვე ნე ბელს სოფ ლად და ქა ლაქ ში მდე ბა რე
სკო ლებსშო რის,აქაცვნა ხავთ,რომსა შუ ა ლოდერთკლას ზედა ახ ლო ე ბით
მსგავ სი თან ხა გა მო ი ყო ფა ორი ველო კა ცი ა ში: ქა ლაქ ში წე ლი წად ში ერთ
კლას ზესა შუ ა ლოდდა ახ ლო ე ბით12000ლა რიგა მო ი ყო ფა,სო ფელ შიკი
11000.

თუმ ცარად განკლა სე ბისზო მამნიშ ვნე ლოვ ნადგან სხვავ დე ბასკო ლებ-
ში,ასე თიგა ნა წი ლე ბაბა დებსკით ხვებსიმისშე სა ხებ,თურე ა ლუ რადრამ-
დე ნად თა ნაბ რად ნა წილ დე ბა სკო ლებ ზე გა მო ყო ფი ლი ბი უ ჯე ტი. რო გორც
ზე ვით აღი ნიშ ნა, და ფი ნან სე ბის მო ცუ ლო ბის გა მოთ ვლი სას მოს წავ ლე ე ბის
რა ო დე ნო ბაგათ ვა ლის წი ნე ბუ ლიამხო ლოდიმსკო ლებ ში,სა დაც169ზემე-
ტიმოს წავ ლე ა.მცი რესკო ლებ შიკიდა ფი ნან სე ბისსის ტე მაუფ როჰო მო გე-
ნუ რიადადა მო კი დე ბუ ლიაკლა სე ბის,დაარამოს წავ ლე თარა ო დე ნო ბა ზე. 
უფ როთვალ სა ჩი ნორომგახ დესესსხვა ო ბა,მე4დი აგ რა მა ზემო ცე მუ ლია
კავ ში რი ერთკლას ზე გა მო ყო ფილდა ფი ნან სე ბა სადა კლას ში მოს წავ ლე-
თასა შუ ა ლორა ო დე ნო ბასშო რის3სხვა დას ხვაზო მისსკო ლებ ში.დი აგ რა მა ზე
მო ცე მუ ლიაექ ვსისხვა დას ხვაპა ნე ლისკო ლისზო მე ბისმი ხედ ვითმა გა ლი-
თად, მარ ცხე ნა ზე და პა ნელ ზე ასა ხუ ლია ყვე ლასკო ლა,რომ ლებ შიც მოს-

3 კლასისსაშუალოზომაგამოთვლილიასკოლაშიბავშვებისსაერთორაოდენობის
კლასებისსაერთორაოდენობაზეგაყოფით.
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წავ ლე თარა ო დე ნო ბა170ზენაკ ლე ბიადაა.შ.ყვე ლაპა ნე ლისჰო რი ზონ ტა-
ლურღერ ძზეასა ხუ ლიათი თო ე ულსკო ლა შიკლას შიმოს წავ ლე თასა შუ ა ლო
რა ო დე ნო ბა, ვერ ტი კა ლურღერ ძზე კი თი თო ე უ ლისკო ლის თვისგა მო ყო-
ფი ლიდა ფი ნან სე ბათი თოკლას ზე.რო გორცვხე დავთ, პა ტა რასკო ლე ბის
შემ თხვე ვა შიკლა სისზო მადათი თოკლას ზეგა მო ყო ფი ლიდა ფი ნან სე ბაერ-
თმა ნეთ თანკავ შირ შიარარის.ყვე ლასხვასკო ლისშემ თხვე ვა შიამორინ-
დი კა ტორსშო რისძა ლი ანმჭიდ როკავ ში რიარაცმე ტიასა შუ ა ლოდკლა სის
ზო მა,მითმეტდა ფი ნან სე ბასიღებსსკო ლათი თო ე ულკლას ზე.

დი აგ რა მა5კავ ში რიკლა სისზო მა სადაერთკლას ზეგა მო ყო ფილდა ფი-
ნან სე ბასშო რის

რომ შე ვა ჯა მოთ, სა შუ ა ლოდ ერთ კლას ზე გა მო ყო ფი ლიდა ფი ნან სე ბა
თა ნაბ რადარისგა ნა წი ლე ბუ ლისა ქარ თვე ლოსყვე ლასკო ლა ში,ზო მისმი-
უ ხე და ვად.მაგ რამპა ტა რასკო ლე ბიერთკლას ზედა ფი ნან სე ბისდა ახ ლო-
ე ბით ერ თსა და იმა ვე ოდე ნო ბას იღე ბენ, იმის მი უ ხე და ვად, თუ რამ დე ნი
მოს წავ ლეა სა შუ ა ლოდთი თო კლას ში.დიდ სკო ლებ შირაც უფ როდი დია
კლა სისზო მა,მითმე ტიადა ფი ნან სე ბისმო ცუ ლო ბა. 
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IV.რაშიიხარჯებაზოგად
განათლებაზეგამოყოფილი
თანხა

• პე და გოგ თა ანაზ ღა უ რე ბა სა ქარ თვე ლო ში სკო ლე ბის ბი უ ჯე ტის 67,
ხო ლომთლი ა ნადზო გა დიგა ნათ ლე ბისბი უ ჯე ტის54პრო ცენტსშე-
ად გენს.

• ხარ ჯე ბისგა ნა წი ლე ბისსტრუქ ტუ რისმი ხედ ვით(პე და გოგ თადაად-
მი ნის ტრა ცი უ ლი პერ სო ნა ლის ანაზ ღა უ რე ბა, სხვა ხარ ჯე ბი) სა ქარ-
თვე ლოს სკო ლე ბი ახ ლოს დგა ნან მსოფ ლი ოს გან ვი თა რე ბუ ლი
ქვეყ ნე ბის სკო ლებ თან,თუმ ცა მთლი ა ნადდა ფი ნან სე ბის სიმ წი რის
გა მოანაზ ღა უ რე ბისმიღ მაქარ თულსკო ლებსფაქ ტი უ რადარრჩე-
ბათ თან ხე ბი გან ვი თა რე ბის თვის. ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით
მწვა ვეამცი რეზო მისსკო ლე ბის თვის.

• პე და გოგ თაწლი უ რიანაზ ღა უ რე ბასა ქარ თვე ლო შიერთსულმო სახ-
ლე ზემშპ-ს56პრო ცენ ტი ა,მსოფ ლი ოსგან ვი თა რე ბულქვეყ ნებ შიკი
ესმაჩ ვე ნე ბე ლისა შუ ა ლოდ117პრო ცენტსშე ად გენს. 

ცენტრალურიბიუჯეტიდანგამოყოფილი
თანხებისგანაწილება

რო გორც წი ნათავ ში გან ვი ხი ლეთ, გა ნათ ლე ბი სადა მეც ნი ე რე ბის სა-
მი ნის ტროს ბი უ ჯე ტი დან ზო გა დი გა ნათ ლე ბის და სა ფი ნან სებ ლად გა მო ყო-
ფი ლითან ხის უმე ტე სო ბა პირ და პირ სკო ლებს გა და ე ცე მა გან სა კარ გა ვად.
თუმ ცასკო ლე ბისპირ და პირდა ფი ნან სე ბა ზეგა ნათ ლე ბი სადამეც ნი ე რე ბის
სა მი ნის ტროს ბი უ ჯე ტი დან მთლი ა ნად ზო გად გა ნათ ლე ბა ზე გა მო ყო ფი ლი
თან ხის79პრო ცენ ტიიხარ ჯე ბა.და ნარ ჩე ნითან ხამიზ ნობ რი ვადიხარ ჯე ბა,
სა მი ნის ტროს ბი უ ჯეტ ში გა წე რი ლი პრი ო რი ტე ტე ბის შე სა ბა მი სად. მე5 დი-
აგ რა მა ზემო ცე მუ ლი ა,რო გორნა წილ დე ბამთლი ა ნადზო გადგა ნათ ლე ბა ზე
სა მი ნის ტროსმი ერგა მო ყო ფი ლითან ხე ბი2015წლისდა გეგ მი ლიბი უ ჯე ტის
მა გა ლით ზე.გარ დასკო ლე ბის თვისგა და სა ცე მითან ხი სა,სა მი ნის ტროდა მა-
ტე ბითგა მო ყოფსთან ხებსსკო ლე ბისრე ა ბი ლი ტა ცი ის თვის(თუმ ცაესმუხ ლი
ყვე ლაწლისბი უ ჯეტ შიარარისგათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი).შე და რე ბითმცი რეთან-
ხე ბიიხარ ჯე ბამას წავ ლე ბელ თაპრო ფე სი უ ლიგან ვი თა რე ბის,ტრან სპორ ტი-
თადასა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბითმოს წავ ლე ე ბისუზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის. 
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დი აგ რა მა6გა ნათ ლე ბი სადამეც ნი ე რე ბისსა მი ნის ტროსბი უ ჯე ტი დან 
ზო გადგა ნათ ლე ბა ზეგა მო ყო ფი ლითან ხე ბისგა ნა წი ლე ბა

 
რად განსკო ლე ბითა ვადად გე ნენდაგან კარ გა ვენსა კუ თარბი უ ჯეტს,

მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის გარ კვე ვა, კერ ძოდრა ში იხარ ჯე ბა მათ თვის გა და-
ცე მუ ლითან ხე ბი.თავ და პირ ვე ლადუნ დააღი ნიშ ნოს,რომსკო ლებს არა
აქვთთან ხე ბისგან კარ გვისსრუ ლითა ვი სუფ ლე ბამათუნ დაშე ას რუ ლონ
ისე თი ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი მოთ ხოვ ნა, რო გო რიც არის პე და გოგ თათ ვის
შრო მისანაზ ღა უ რე ბისმი ნის ტრისბრძა ნე ბითდად გე ნი ლიოდე ნო ბითუზ-
რუნ ველ ყო ფა.ასე ვე,რო გორცწი ნათავ შიაღ ვწე რეთ,ცენ ტრა ლურდო ნე-
ზეადად გე ნი ლისხვა დას ხვაკვა ლი ფი კა ცი ისმას წავ ლებ ლე ბისწა ხა ლი სე-
ბისსის ტე მაც.

სკოლებისბიუჯეტისგანაწილება

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ზო გა დი გა-
ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის მო ცუ ლო ბა გა ი ზარ და რო გორც აბ სო ლუ ტუ რად,
ისეერ თი ანსა ხელ მწი ფობი უ ჯეტ თანშე და რე ბით,სკო ლებსმა ინცსაკ მა ოდ
შეზ ღუ დუ ლითან ხე ბირჩე ბათთა ვი სუფ ლადგან სა კარ გა ვად. ამ ჟა მინ დე ლი
მდგო მა რე ო ბითსკო ლე ბისდა ნა ხარ ჯე ბის67%მო დისპე და გოგ თაანაზ ღა უ-
რე ბა ზე,18%ად მი ნის ტრა ცი უ ლიპერ სო ნა ლისანაზ ღა უ რე ბა ზე,ხო ლო15%
კო მუ ნა ლურდასხვახარ ჯებ ზე.და ნა ხარ ჯე ბისგა ნა წი ლე ბისასე თისტრუქ-
ტუ რამეტ -ნაკ ლე ბადერ თგვა რო ვა ნიაყვე ლასკო ლის თვის.უფ რომე ტიც,იმ
სკო ლე ბის თვის,რომ ლებ შიც170 მოს წავ ლე ზე ნაკ ლე ბი სწავ ლობს,და ფი-
ნან სე ბისმო ცუ ლო ბასწო რედამსქე მითგა მო ით ვლე ბა. 
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მე5 ცხრილ ში მო ცე მუ ლია სა ქარ თვე ლო ში სკო ლე ბის მი ერ ხარ ჯე ბის
გა ნა წი ლე ბისშე და რე ბასხვაქვეყ ნებ თან.რო გორცვხე დავთ,ქვეყ ნე ბისაბ-
სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბა ში სკო ლე ბი ბი უ ჯე ტის ბევ რად უფ რო დიდ წილს
ხარ ჯა ვენ„სხვახარ ჯებ ში“,ვიდ რესა ქარ თვე ლოსსკო ლე ბი.გან სა კუთ რე ბით
დი დიაესწი ლიჩე ხეთ ში,ფი ნეთ სადაშვე დეთ ში. 

ცხრი ლი5:ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლოდა წე სე ბუ ლე ბე ბისმი ერხარ ჯე ბის 
გა ნა წი ლე ბისშე და რე ბა,(%)

პე და გოგ თა 
ანაზ ღა უ რე ბა

პერ სო ნა ლის 
ანაზ ღა უ რე ბა

სხვახარ ჯე ბი

დაწყე
ბითი

საშუა
ლო

დაწყე
ბითი

საშუა
ლო

დაწყე
ბითი

საშუა
ლო

ფი ნე თი 56 51 9 13 55 36

პო ლო ნე თი

ეს ტო ნე თი

შვე დე თი 53 51 17 15 30 34

ჩე ხე თი 46 47 16 12 37 41

ნი დერ ლან დე ბი 86 82 14 18

თურ ქე თი 89 85 10 15

გა ერ თი ა ნე ბუ-
ლისა მე ფო 54 60 29 22 17 18

გერ მა ნია 82 82 18 18

აშშ 55 55 26 26 19 19

კო რეა 55 57 15 12 30 31

ეუ21სა შუ ა ლო 63 62 15 15 22 23

ეთ გოსა შუ ა ლო 63 62 16 15 20 22

სა ქარ თვე ლო 67 18 15

წყა რო:EducationataGlance;სა ქარ თვე ლოსსა ხელ მწი ფობი უ ჯე ტი 
(ი უ ნეს კო,2014)

რო გორც ვხე დავთ, ხარ ჯე ბის გა ნა წი ლე ბის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლოს
მაჩ ვე ნებ ლე ბიბევ რადარგან სხვავ დე ბაცხრილ შიმო ცე მუ ლისხვაქვეყ ნე-
ბისმაჩ ვე ნებ ლე ბის გან.ყვე ლაქვე ყა ნა შისკო ლე ბისმი ერდა ხარ ჯუ ლითან-
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ხისუდი დე სინა წი ლიმო დისპერ სო ნა ლის,გან სა კუთ რე ბითკიმას წავ ლე-
ბელ თა,ანაზ ღა უ რე ბა ზე.სხვახარ ჯე ბის თვისკი(რო მელ შიცშე დისრო გორც
კო მუ ნა ლუ რი, ისე სხვადა ნარ ჩე ნი ხარ ჯე ბი) სკო ლე ბი სა კუ თა რი ბი ჯე ტის
შე და რე ბით მცი რე ნა წილს ხარ ჯა ვენ.თუმ ცა,რო გორცცხრი ლი დან ჩანს,
არისისე თიქვეყ ნე ბიც,სა დაცსხვახარ ჯებ ზესკო ლისბი უ ჯე ტის30%ზემე-
ტიიხარ ჯე ბა:ჩე ხე თი,შვე დე თი,ფი ნე თიდასამ ხრეთკო რე ა.სა ქარ თვე ლო-
ში „სხვა ხარ ჯებ ზე“ სა ჯა რო სკო ლე ბის ბი უ ჯე ტის მხო ლოდ15 პრო ცენ ტი
იხარ ჯე ბა,რაცმხო ლოდთურ ქე თისმაჩ ვე ნე ბელსშე ე სა ბა მე ბა.გარ დაამი-
სა, უნ და აღი ნიშ ნოს,რომგა მო ყო ფი ლითან ხე ბის სიმ წი რის გა მო ამ15
პრო ცენ ტისუდი დესნა წილსსკო ლე ბისუმ რავ ლე სო ბაკო მუ ნა ლუ რიხარ ჯე-
ბისდა სა ფა რა ვადიყე ნებსდაფაქ ტობ რი ვად,სკო ლასგან ვი თა რე ბის თვის
თან ხაარრჩე ბა.უფ რომე ტიც,ზამ თრისსე ზონ ზებევრსკო ლასესთან ხა
კო მუ ნა ლუ რიგა და სა ხა დე ბის თვი საცკიარჰყოფ ნისდამათგა ნათ ლე ბი სა
დამეც ნი ე რე ბისსა მი ნის ტროდა ნაკ ლისსდა მა ტე ბითპირ და პირბი უ ჯე ტი-
დანუვ სებს.

ზოგადსაგანმანათლებლოდაწესებულებების
პერსონალისანაზღაურება

რო გორცშე სა ვალ შიაღი ნიშ ნა,და ბალ შე მო სავ ლი ა ნიქვეყ ნე ბის თვის,
რომ ლე ბიც შე და რე ბით მცი რე თან ხას ხარ ჯა ვენ ზო გად გა ნათ ლე ბა ზე,
დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს მას წავ ლებ ლებ ში ინ ვეს ტი რე ბას. მკვლევ რე ბი
და ვო ბენ იმისთა ო ბა ზე, არ სე ბობსთუ არა პირ და პი რი კავ ში რი მას წავ-
ლებ ლისანაზ ღა უ რე ბა სადამისმო ტი ვა ცი ასდაშე სა ბა მი სად,მოს წავ ლის
შე დე გებსშო რის.თუმ ცაყვე ლათან ხმდე ბაიმა ზე,რომპრო ფე სი ა შიკვა-
ლი ფი ცი უ რიპერ სო ნა ლისმო სა ზი დადსა ჭი რო ა,იგიფი ნან სუ რადმიმ ზიდ-
ვე ლიიყოს.

სა ქარ თვე ლო შიმას წავ ლებ ლისანაზ ღა უ რე ბაბევ რისხვა დას ხვაფაქ-
ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბით გა მო ით ვლე ბა, რო გო რი ცა ა: მას წავ ლებ ლის
გა ნათ ლე ბა, სა მუ შაოგა მოც დი ლე ბა, სერ ტი ფი ცი რე ბა, სა მუ შაოდატ ვირ-
თვა,მას წავ ლებ ლისმი ერშეს რუ ლე ბუ ლიდა მა ტე ბი თიფუნ ქცი ე ბიდაა.შ.
მას წავ ლებ ლისხელ ფა სისგა მოთ ვლისწე სიერ თი ა ნიადაყვე ლასა ჯა რო
სკო ლისმას წავ ლე ბელ ზე ვრცელ დე ბა. ასე ვე უნ დააღი ნიშ ნოს,რომმას-
წავ ლე ბელ თახელ ფა სე ბისდად გე ნისწეს შიარშე დისკლას შიბავ შვე ბის
რა ო დე ნო ბა. 

ამ ჟა მადსა ქარ თვე ლო შიმას წავ ლებ ლისსა შუ ა ლოთვი უ რიანაზ ღა უ რე ბა
440ლარსშე ად გენს.ქვე მოთცხრილ შიმო ცე მუ ლიაამანაზ ღა უ რე ბისშე და-
რე ბა მსოფ ლი ოს სხვა ქვეყ ნებ ში მას წავ ლე ბელ თა ანაზ ღა უ რე ბას თან. იმი-
სათ ვის,რომშე და რე ბაუფ როზუს ტიიყოს,ანაზ ღა უ რე ბე ბისმო ცუ ლო ბაცდა



31

ერთსულმო სახ ლე ზემშპ-ცმო ცე მუ ლიამსყიდ ვე ლო ბი თუ ნა რი ა ნო ბისპა რი-
ტე ტისმი ხედ ვით,აშშდო ლა რებ ში4.

ცხრი ლი6:მას წავ ლებ ლისსა შუ ა ლოწლი უ რიხელ ფა სი 
სა ქარ თვე ლო სადასხვაქვეყ ნებ ში

ქვე ყა ნა
მას წავ ლებ ლისსა შუ ა ლო
წლი უ რიხელ ფა სიაშშ

დო ლარ ში

მას წავ ლებ ლისსა შუ ა ლო
ხელ ფა სისწი ლიერთ
სულმო სახ ლე ზემშპ-ში

პო ლო ნე თი 28000 116.64

შვე დე თი 37000 120.94

ჩე ხე თი 21000 63.89

ნი დერ ლან დე ბი 59400 84.34

ინ გლი სი 46000 73.40

გერ მა ნია 65500 128.98

აშშ 52000 101.0558

ეთ გოსა შუ ა ლო 43300 116.5721

სა ქარ თვე ლო 4255 55.62092

წყარო:EducationataGlance;საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტი 
(იუნესკო,2014)

რო გორცვხე დავთ,სა ქარ თვე ლო შიარამხო ლოდნო მი ნა ლუ რადარის
შე უ და რებ ლადდა ბა ლიპე და გოგ თაანაზ ღა უ რე ბა,არა მედამანაზ ღა უ რე ბის
წი ლიერთსულმო სახ ლე ზემშპ-შიასე ვებევ რადჩა მო უ ვარ დე ბასხვაქვეყ-
ნე ბი სას.

უნ დააღი ნიშ ნოს,რომ2015წლი დანიგეგ მე ბაპე და გოგ თაანაზ ღა უ რე-
ბისეტა პობ რი ვიზრდა,რაცდე ტა ლუ რა დააასა ხუ ლიმას წავ ლებ ლისსაქ მი-
ა ნო ბისდაწ ყე ბის, პრო ფე სი უ ლიგან ვი თა რე ბი სადა კა რი ე რუ ლიწინ სვლის
სქე მა ში. ამ სქე მის თა ნახ მად, მას წავ ლე ბელ თა სა შუ ა ლო ხელ ფა სი 2017
წელსთვე ში850ლა რიუნ დაიყოს.ესკი2017წელს,წი ნას წა რიპროგ ნო ზის
მი ხედ ვით, ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპ-სოდე ნო ბის 90%ზე მეტს შე ად გენს.
შე სა ბა მი სად,სა ქარ თვე ლო2017წლის თვისმთლი ანსა ხელ მწი ფოშე მო სავ-

4 საქართველოსთვის ცხრილში მოცემული რიცხვები გამოთვლილია 2014 წლის
მაჩვენებლიდან, როდესაც მასწავლებლების საშუალო თვიური ხელფასი 360
ლარსშეადგენდა
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ლებ თან მას წავ ლე ბელ თა ანაზ ღა უ რე ბის მი მარ თე ბის მაჩ ვე ნებ ლით მსოფ-
ლი ოსგან ვი თა რე ბულქვეყ ნებსმი უ ახ ლოვ დე ბა.

რაცშე ე ხე ბასკო ლე ბისად მი ნის ტრა ცი უ ლიპერ სო ნა ლისანაზ ღა უ რე ბას,
ესეცერ თი ა ნიეროვ ნუ ლიწე სითგა ნი საზ ღვრე ბადაანაზ ღა უ რე ბისმო ცუ ლო-
ბადა მო კი დე ბუ ლიასკო ლა შიბავ შვე ბისრა ო დე ნო ბა ზე.ად მი ნის ტრა ცი უ ლი
პერ სო ნა ლის ანაზ ღა უ რე ბის დი ა პა ზო ნი საკ მა ოდდი დი ა. ასე მა გა ლი თად,
სკო ლისდი რექ ტო რისსა შუ ა ლოანაზ ღა უ რე ბა600ლარსშე ად გენს,მი ნი მა-
ლუ რი400ს,ხო ლომაქ სი მა ლუ რი1800ლარს. 



33

V. დასკვნები

ზე მოთაღ წე რი ლისი ტუ ა ცი უ რიანა ლი ზი დანგა მომ დი ნა რეშე საძ ლე ბე-
ლიაგა მო ვი ტა ნოთდას კვნე ბიდაშე ვი მუ შა ოთშე საძ ლორე კო მენ და ცი ე ბისა-
მისხვა დას ხვამი მარ თუ ლე ბით:

დაფინანსებისმოცულობა

რო გორცანა ლი ზი დანკარ გადჩანს,ზო გა დიგა ნათ ლე ბისდა ფი ნან სე-
ბისმო ცუ ლო ბასა ქარ თვე ლო შიძა ლი ანმცი რეაგან ვი თა რე ბულქვეყ ნებ თან
შე და რე ბით.ესშე ე ხე ბაარამხო ლოდდა ფი ნან სე ბისნო მი ნა ლურმო ცუ ლო-
ბას,არა მედმშპ-შიდასა ერ თოსხელ მწი ფობი უ ჯეტ შიზო გა დიგა ნათ ლე ბის
და ფი ნან სე ბისწილს.ესიმა ზემი უ თი თებს,რომსხვაქვეყ ნებ თანშე და რე ბით
სა ქარ თვე ლო ში გა ნათ ლე ბა, და კერ ძოდ ზო გა დი გა ნათ ლე ბა, სა თა ნა დო
პრი ო რი ტე ტადარარისმიჩ ნე უ ლი.შე სა ბა მი სად,აუ ცი ლე ბე ლი ა,გა ი ზარ დოს
ზო გა დიგა ნათ ლე ბისმთლი ა ნიდა ფი ნან სე ბისმო ცუ ლო ბა.

რა ოდე ნო ბით უნ და გა ი ზარ დოს ზო გა დი გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბა,
რომხა რის ხი ა ნიდაკონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნისის ტე მამი ვი ღოთ?მარ ტი ვიპა სუ-
ხი ამა ზე იქ ნე ბა ის,რომ მშპ-ში ზო გა დიგა ნათ ლე ბისდა ფი ნან სე ბის წი ლი
გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში არ სე ბულ დო ნემ დე გა ი ზარ დოს. რო გორც 1ლ
ცხრილ შიჩანს,ესმაჩ ვე ნე ბე ლისა ქარ თვე ლო შიამ ჟა მად1.8პრო ცენ ტიადა
იმი სათ ვის,რომგან ვი თა რე ბუ ლიქვეყ ნე ბისმაჩ ვე ნე ბელსმი უ ახ ლოვ დეს, 3 
პრო ცენ ტიუნ დაგახ დეს.

მე ო რემხრივ,შეგ ვიძ ლი ა,უფ როდე ტა ლუ რადგან ვი ხი ლოთის,თურა
სა ხისღო ნის ძი ე ბე ბისგა ტა რე ბაასა ჭი როხა რის ხი სადაკონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-
ნო ბისასა მაღ ლებ ლადდაშემ დეგგა მოვ თვა ლოთამღო ნის ძი ე ბე ბისგა სა-
ტა რებ ლადსა ჭი როთან ხე ბი. ამის შე სა ხებ უფ როდაწ ვრი ლე ბითმე3 პუნ-
ქტშივიმ სჯე ლებთ.

და ფი ნან სე ბისსხვა დას ხვაწყა რო
ზო გა დიგა ნათ ლე ბისდა ფი ნან სე ბისუმ თავ რე სიწყა როსა ქარ თვე ლო ში

ცენ ტრა ლუ რიბი უ ჯე ტი დანგა მო ყო ფი ლითან ხე ბი ა.თუმ ცაზო გადგა ნათ ლე-
ბა ზებევ რისხვაწყა რო და ნაციხარ ჯე ბათან ხე ბი.მე6დი აგ რა მა ზეწარ მოდ-
გე ნი ლია ზო გა დი გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის ყვე ლა პო ტენ ცი უ რი წყა რო
სა ქარ თვე ლო ში.ად გი ლობ რი ვითვით მმარ თვე ლო ბისწი ლიზო გა დიგა ნათ-



ზ
ო
გ
ა
დ
ი
გ
ა
ნ
ა
თ
ლ

ე
ბ
ი
ს
დ

ა
ფ
ი
ნ
ა
ნ
ს
ე
ბ
ა
ს
ა
ქ
ა
რ
თ
ვ
ე
ლ

ო
შ
ი

34

ლე ბისდა ფი ნან სე ბა შიძა ლი ანმცი რეადაარ სე ბუ ლიმო ნა ცე მე ბით,1პრო-
ცენტსარაღე მა ტე ბა.თუმ ცააქ ვეუნ დააღი ნიშ ნოს,რომარარ სე ბობსერ-
თი ა ნიზუს ტიმო ნა ცე მე ბიად გი ლობ რი ვითვით მმარ თვე ლო ბე ბისბი უ ჯე ტი დან
ზო გადგა ნათ ლე ბა ზეგა მო ყო ფი ლითან ხე ბისშე სა ხებ.

სკო ლებსაქვთდა მა ტე ბი თიშე მო სავ ლისმი ღე ბისუფ ლე ბაფარ თისგა-
ქი რა ვე ბი დან.თუმ ცაამუფ ლე ბითსკო ლე ბისმხო ლოდმცი რენა წი ლისარ-
გებ ლობსდაესმცი რენა წი ლიძი რი თა დადქა ლა ქისსკო ლე ბი ა.სხვადა მა-
ტე ბი თი შე მო სავ ლე ბის მო ცუ ლო ბაც (გრან ტე ბი, შე მო წი რუ ლო ბე ბიდა ა.შ.)
თით ქმისნულსუტოლ დე ბა.

დი აგ რა მა6:ზო გა დიგა ნათ ლე ბისდა ფი ნან სე ბის 
წყა რო ე ბისა ქარ თვე ლო ში

ზოგადი
განათლების
დაფინანსება

ცენტრალური
ბიუჯეტი

ადგილობრივი
თვითმმართველობის

ბიუჯეტი

კერძორესურსები

შინამეურნეობების
ხარჯები

შემოსავლები
კომერციული
საქმიანობიდან,
გრანტებიდაა.შ.

სკოლების
პირდაპირი
დაფინანსება

სხვადასხვა
პროგრამები

საჯარო
რესურსები

მე ო რემხრივ,სა ქარ თვე ლო შიოჯა ხე ბიშვი ლე ბისზო გადგა ნათ ლე ბა ზე
ბევ რადმეტთან ხასხარ ჯა ვენ,ვიდ რემშობ ლე ბიმსოფ ლი ოსგან ვი თა რე ბულ
ქვეყ ნებ ში.ოჯა ხე ბისმი ერზო გადგა ნათ ლე ბა ზედა ხარ ჯუ ლითან ხასა ხელ-
მწი ფოს მი ერ გა მო ყო ფი ლითან ხის 85 პრო ცენტს აღ წევს. თან ხის ამ მო-
ცუ ლო ბის ძა ლი ანდი დი წი ლიკერ ძორე პე ტი ტო რებ ზედა ხარ ჯულთან ხებ-
ზემო დის.კვლე ვე ბიადას ტუ რებს,რომრო გორცმოს წავ ლე ე ბის,ისემა თი
მშიბ ლე ბისაბ სო ლუ ტურუმ რავ ლე სო ბასშე უძ ლებ ლადმი აჩ ნიაუნი ვერ სი ტე-
ტისმი სა ღე ბიგა მოც დე ბისჩა ბა რე ბარე პე ტი ტო რებ თანმომ ზა დე ბისგა რე შე.

ერ თი მხრივ, სა ჯა როდა ფი ნან სე ბის გაზ რდათა ვის თა ვად შე ამ ცი რებს
ოჯა ხე ბისდა ნა ხარ ჯე ბისწილს.თუმ ცა,გარ დაამი სა,საჭ როადა ფიქ რე ბაიმის
თა ო ბა ზე,რამ დე ნადეფექ ტუ რიაგა ნათ ლე ბისხა რის ხისგა უმ ჯო ბე სე ბის თვის
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ამ დე ნირე სურ სისინ ვეს ტი რე ბაკერ ძორე პე ტი ტო რო ბა ში. 

და ფი ნან სე ბისგა ნა წი ლე ბასკო ლებ ზე
და ფი ნან სე ბასკო ლებ ზენა წილ დე ბარამ დე ნი მესხვა დას ხვაფაქ ტო რის

გათ ვა ლის წი ნე ბით, მაგ რამ მათ გან მთა ვა რია მოს წავ ლე თა რა ო დე ნო ბა,
რად განსკო ლასა ხელ მწი ფოს განერთმოს წავ ლე ზეგათ ვლილდა ფი ნან სე-
ბასიღებს.რო გორცმო ნა ცემ თაანა ლი ზიგვიჩ ვე ნებს,და ფი ნან სე ბისარ სე ბუ-
ლისის ტე მამეტ -ნაკ ლე ბადუზ რუნ ველ ყოფსთან ხე ბისთა ნა ბარგა ნა წი ლე ბას
სკო ლებ ზე სკო ლა ში ბავ შვე ბის რა ო დე ნო ბი სა და კლა სე ბის რა ო დე ნო ბის,
ასე ვესკო ლე ბისად გილ მდე ბა რე ო ბისმი ხედ ვით.

თუმ ცამო ნა ცემ თაანა ლი ზიასე ვეგვიჩ ვე ნებს,რომპა ტა რასკო ლებ ში,
რომ ლე ბიცსკო ლე ბისმთლი ა ნირა ო დე ნო ბის60%სშე ად გენს,და ფი ნან სე-
ბა ნა წილ დე ბა მხო ლოდკლა სე ბისდა არა მოს წავ ლე თარა ო დე ნო ბის მი-
ხედ ვით  ეს სკო ლე ბი ერთ კლას ზედა ახ ლო ე ბითთა ნა ბარდა ფი ნან სე ბას
იღე ბენ,მი უ ხე და ვადიმი სა,რამ დე ნიმოს წავ ლეაკლას შისა შუ ა ლოდ.

შე სა ბა მი სად, სა ჭი როა და ფი ნან სე ბის უფ რო დახ ვე წი ლი მე ქა ნიზ მის
შე მუ შა ვე ბა,რო მე ლიც გა ით ვა ლის წი ნებსრო გორც კლა სე ბისრა ო დე ნო ბას
სკო ლა ში,ისეკლას შიმოს წავ ლე თასა შუ ა ლორა ო დე ნო ბას.

ასე ვეგა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლიაისფაქ ტი,რომსა ქარ თვე ლოსსკო ლე ბის
10%ზე მეტ ში მოს წავ ლე თარა ო დე ნო ბა 30ზე ნაკ ლე ბი ა. შე საძ ლო ა, ბი უ-
ჯე ტის ეფექ ტუ რი გან კარ გვის თვის მი ზან შე წო ნი ლი იყოს ასე თი სკო ლე ბის
მი ერ თე ბა ახ ლოს მდე ბა რე უფ როდიდ სკო ლებ თან.თუმ ცა პირ ველეტაპ-
ზეაუ ცი ლე ბე ლიაარ სე ბუ ლიმო ნა ცე მე ბისგა მო ყე ნე ბითსა თა ნა დოანა ლი ზის
ჩა ტა რე ბადაოპ ტი მი ზა ცი ისსცე ნა რისშე მუ შა ვე ბა.

ხარ ჯე ბისგა ნა წი ლე ბა
ზო გად გა ნათ ლე ბა ზე გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის და ახ ლო ე ბით 80 პრო-

ცენ ტიპირ და პირსკო ლებსგა და ე ცე მათგან სა კარ გა ვად.და ნარ ჩე ნიკიცენ-
ტრა ლი ზე ბუ ლადიხარ ჯე ბაგა ნათ ლე ბი სადამეც ნი ე რე ბისსა მი ნის ტროსმი ერ
სხვა დას ხვა მიზ ნობ რივ პროგ რა მა ზე. სკო ლის თვისგან სა კარ გა ვადგა ცე მუ-
ლითან ხი დანდა ახ ლო ე ბით 67 პრო ცენ ტი იხარ ჯე ბა პე და გოგ თა ანაზ ღა უ-
რე ბა ზე,18პრო ცენ ტიად მი ნის ტრა ცი უ ლიპერ სო ნა ლისანაზ ღა უ რე ბა ზედა
15პრო ცენ ტისხვახარ ჯებ ზეკო მუ ნა ლუ რიგა და სა ხა დე ბისჩათ ვლით.მცი რე
და ფი ნან სე ბისპი რო ბებ შისკო ლებსკო მუ ნა ლუ რიგა და სა ხა დე ბისდა ფარ ვის
შემ დეგფაქ ტობ რი ვადარრჩე ბათსახ სრე ბისხვახარ ჯე ბისდა სა ფა რა ვად.

და ვუშ ვათ, რომ გა ნათ ლე ბის ხარ ჯე ბის გა ნა წი ლე ბა იგი ვე დარ ჩე ბა,
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რაცამ ჟა მადარისდაამისშე სა ბა მი სადგა მოვ თვა ლოთზო გა დიგა ნათ ლე-
ბისდა ფი ნან სე ბა2017წლის თვისმას წავ ლე ბელ თაპრო ფე სი უ ლიგან ვი თა-
რე ბის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სქე მის მი ხედ ვით.რო გორც ზე ვით აღი ნიშ ნა, სქე-
მა ით ვა ლის წი ნებს მას წავ ლე ბელ თა სა შუ ა ლო ანაზ ღა უ რე ბის ზრდას 2017
წლის თვისსა შუ ა ლოდ850ლა რამ დე. ამ ჟა მადსა ქარ თვე ლოსსა ჯა როზო-
გად სა გან მა ნა თებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 59722 პე და გო გი ას წავ ლის. თუ
მა თისა შუ ა ლოხელ ფა სი850ლა რიიქ ნე ბა,მთლი ა ნისა ხელ ფა სოფონ დი
პე და გო გე ბის თვისწე ლი წად შიდა ახ ლო ე ბით609000000ლა რიუნ დაიყოს. 
თუჩავ თვლით,რომესსკო ლე ბისმი ერგან კარ გუ ლიბი უ ჯე ტის67%ი ა,ად-
მი ნის ტრა ცი უ ლიპერ სო ნა ლის თვისგა მო ყო ფი ლითან ხადა ახ ლო ე ბით160
000000(18%)უნ დაიყოს,ხო ლოსხვახარ ჯე ბის თვისგა მო ყო ფი ლითან ხა
136000000.თუშევ კრებთ,სკო ლე ბის თვისგან სა კარ გა ვადგა და ცე მუ ლი
თან ხისოდე ნო ბაამგათ ვლით2017წელს900მი ლი ონლარ ზემე ტიიქ ნე ბა, 
ხო ლოთუჩავ თვლით,რომზო გა დიგა ნათ ლე ბისდა ფი ნან სე ბა ზეპირ და პირ
სკო ლე ბის თვის გა და ცე მუ ლითან ხის გარ დადა ახ ლო ე ბით 20% სხვა, მიზ-
ნობ რივპროგ რა მებ ზედა ი ხარ ჯე ბა,გა მო ვა,რომზო გა დიგა ნათ ლე ბისდა-
ფი ნან სე ბა2017წლის თვისმი ლი არდათმი ლი ონსგა და ა ჭარ ბებს.

გარ დაამი სა,რო გორცად რეაღი ნიშ ნა,სკო ლებს„სხვახარ ჯე ბის თვის“
ფაქ ტობ რი ვადარრჩე ბათთან ხე ბი.თუპე და გოგ თადა ფი ნან სე ბის ზრდას-
თან ერ თად სკო ლის მთლი ა ნი და ფი ნან სე ბა ისე გა იზ რდე ბა, რომ „სხვა
ხარ ჯე ბის თვის“და ახ ლო ე ბით25%დარ ჩეთ,ზო გა დიგა ნათ ლე ბისმთლი ა ნი
და ფი ნან სე ბამი ლი არდოცმი ლი ონსგა და ა ჭარ ბებს.თუშე ვა და რებთმშპ-ს
პროგ ნოზს2017წლი სათ ვის,ესთან ხადა ახ ლო ე ბით3.7პრო ცენ ტიგა მო-
დის.ესმაჩ ვე ნე ბე ლიძა ლი ანახ ლოსარისგან ვი თა რე ბუ ლიქვეყ ნე ბისმაჩ-
ვე ნებ ლებ თან.შე სა ბა მი სად,სა სურ ვე ლი ა,რომმას წავ ლებ ლე ბისხელ ფა სის
ზრდისპრო პორ ცი უ ლადგა ი ზარ დოსად მი ნის ტრა ცი უ ლიპერ სო ნა ლისხელ-
ფა სი;პრო პორ ცი ულ ზემე ტადგა ი ზარ დოსიმთა ვი სუ ფა ლითან ხე ბისრა ო დე-
ნო ბა,რომ ლი თაცსკო ლე ბიშეძ ლე ბენარამხო ლოდკო მუ ნა ლუ რიდამიმ დი-
ნა რეხარ ჯე ბისდა ფარ ვას,არა მედშეძ ლე ბენსკო ლისსას წავ ლოგა რე მოს
და აკა დე მი უ რი შე დე გე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბე ბის
გა ტა რე ბას.
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